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Forordning ang. Indforsel efter paaankede i 792.

Domme. Christiansborg 13. Januar 1792. — la^Januar.

Publiceret paa Althinget 1792 og Rubrum trykt i Ålthingsbogen

for samme Aar Nr. 7. 7, S. 65 ligeledes bekjendtggort i Sy-

nodalforsamlingen for Skalholts Stift 1792. — Siell. Reg. 80,

12—13. Original-Aftryk hos HOplfner. Qvart-Korr. for 1792,

S, 3—5; Schou X, 285-286.

Forordning, som noiere forklarer D, L. 1- 6—53

og N. L. 1—6—21, angaaeade Indfiirsel efter Domme,

som af Skyldnere ere blevne paaankede, ved Stævning

lil Hbiesleret og Over-Hofretten.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at, da

det allerund. er blevet Os forestillet, at, naar Dom-

havere, paa Grund af D. L. 1— C—23 og N. L. 1—6—
21

,
begjære Indførsel hos deres Skyldnere

,
ifølge

Domme, som af disse sidste ere paaankede lil Hsieste-

ret eller Over-Hofretten, befinde vedkommende Fogder

og Rettens-Middel sig ofte i den vanskelige Stilling, al

være udsatte for Tiltale og Ansvar, hvad enten de for-

rette, eller nægte at foretage den paastaaede Execution,

efterdi de fornævnte Lovsteder, ved disse Udtrykke:

„Hvis Nogen, som uvederhæftig befindes, i en rede og

klar Sag, stævner til Kongens Over-Hofret eller Hbiesle-
'

ret nogen Overdommers Dom, ved hvilken han, efter

rigtig Haandskrift, er tildoml Noget at betale, da bOr

han sætte Vissen eller ndiagtig Borgen" tn. v. — aabne



2 For. ang. Indforsel.

1792!. Vei til spidsfindige Indsigelser fra de Domte, som deraf

Januar, tage Anledning til at paastaae, at Rettens-Middel, forend

Indforsel kan finde Sted, skal bedomme deres Veder-

hæftighed, Sagens Klarhed og Haandskriftens Rigtighed;

ligesom det og kunde synes tvivlsomt, om den fore-

skrevne Regel bor strække sig til enhver Dom, der

hcirer umiddelbar under Hoiesterets og Over-Hofrettens

Paakjendelse (saasom Commissariers, Rytter-Distrikternes

Birkethings-Donime o. s. v.) eller blot til dem, der ere

afsagte ved de egcntligen saa kaldte Overretter; saa

have Vi, paa det at al Tvivl kunde hæves og Rettens-

Middel sættes i Stand til at handle med fuldkommen

Sikkerhed i det ovenanfdrte Tilfælde, fundet for godt,

herved at give de fornævnte Artikler i danske og norske

Lov fdlgende noiere Bestemmelse: — Dersom Nogen,

paa Grund af sin uimodsagte Forskrivelse, er tilphgtet

. at betale Noget, ved Overrets eller anden Rets Dom,

der horer umiddelbar under Hoiesterets eller Over-

Hofreltens Paakjendelse, da h'6r saadan Doms Ind-

stævning fra Skyldnerens Side ikke være Domhaveren

hinderlig i, ved Rettens-Middel, at erholde Execution

hos sin Vederpart, med mindre denne kan stille noi-

agtig Sikkerhed saavel for det Iddmte, som de Bekost-

ninger, Sagens videre Forfdlgelse kunde medfdre; men

dersom der, under Sagfdrelsen, er bleven gjort Ind-

sigelse imod Haandskriftens Gyldighed, eller Fordringens

Rigtighed, da bor Domhaveren, til sin Sikkerhed, alene

nyde Afsætning i den Ddmtes Gods, paa den i D. L.

i[ 24—22 ogN. L. 1—2*2—24 Art. foreskrevne Maade,

og det Udlagte da ikke betroes i hans Værge, undtagen

han kan stille tilstrækkelig Borgen derfor, i Tilfælde af

at, det Hele, eller noget af det Omtvistede, ved endelig

Dom, maatte kunne blive ham frakjendt. Hvorefter de

Vedkommende ,
sig allerund. have at rette. Givet paa

Vort Slot Christiansborg udi Vor kongelige R'esidenlz-

Stad Kjdbenhavn den 13. Januarii 1792.
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For. ang. Afgift m Revisionscomptoirernb. 3

Forordning ang. Afgift til Revisionscomp- .

^'^92.

toirerne. Christiansborg 13. Januar 1792^ — 13. januar.

Publiceret paa Althin'get 1792, og 'Rubrum trykt i Ålthings-

bogen s. A, Nr. 7. 8, S. 6; ligeledes bekjendtgjort i Sy-

nodalforsamlingen for Skalhoits Stift 1792 5 af Cancellie-

Skrivelser 27. Juli og 1, Oktobr. 1805*^ seer man imidlertid,

at den i det mindste en tidlang ikke er kommen til Anven-

delse, og at man ikke har anseet den for gjældende, og efter

Cancellie-Skrivelse 1. Oktbr. 1805, communiceret Landsover-

retten i Island ved Islands Stifts- og Scinder-Amts-Skrivelse

6. Oktbr. 1806, der er trykt i de af bemeldte Landsoverret

udgivne Publicanda Nr. 2, S. 8 bekjendtgjrtres, ^^at den i For.

13. Januar 1792 befalede Afgift af Fallit- og Stervboer . . . ikke

hidtil har skullet, eller fremdeles indtil videre skal svares". —
Siell. Reg. 80, 13—14. Original-Aftryk hos Hcipffner. Qvart-

Forr. for 1792, S. 6-8^ Schou X, 287-288,

Reskript til Stiftbefalingsmand Olaf Stephen- i3. Januav.

sen og begge Biskopper i Island, ang. Auctioucr

hos Geistlige. Christiansborg 13. Januar 1792.

O Plak. 17, Aug. 1792.

O I Canc. Skriv. 27. Juli 1805 til Rentekammeret (Norske

Justits-Departem. Brevb. 1805, Nr. 1499) forlanges Kam-
merets Betænkning i Anledning af en Foresporgsel fra

Amtmand Trampe i Island, om, hvorvidt For, 13. Januar

1792 og Plak. 17. August s. A. sjtulde ftilges for Efter-

tiden, eller endogsaa den deri paabudne Afgift aflbrdres for

allerede sluttede Boer; idet CancelUet tillige yttrer, at Is-

lænderne sandsynligviis ville erlægge Afgiften for at vinde

den i Forordningen tilsigtede Sikkerhed for Umyndiges

Midler. — Ved Skriv, h Oktbr. 1805 (Brevb. ssf. Nr. 2048 -

.
2049) anmodes Stiftamtmanden i Island, og Amtmanden i

^

Nord- og Oster-Amtet Stephan Thorarensen, om deres

Betænkning, med Hensjm til om ovennævnte For. 13. Januar

1792 og Plak. 17. Aug. s. A. skulde indfores i Island og i

\
Skriv. s. D. (Brevb. sst. Nr. 2053-2053) anmodes Amtm.

!
- Tmmpe i Yester-Amtet om Betænkning i samme Anledning,

i

iiied den ovenanførte Bemærkning oin, at bemeldte' For. og
Plak. til den Tid og indtil videre ikke var gjeldende i Island.

^ 1*



4 Reskr. ang. åuctiom£r hos Geistlige

4792. — Publiceret paa Ålthinget 1792, og trykt i Althingsbogen
'^^"^ s. A. Nr. 9, S. 7— 8; ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsam-
Januar.

jj^^^^ ^^j, gkaiholts Stift 1792. — Norske Tegn. 44 (XLIV),

9. P. Péturss. Hist. Eccl. Island. S. 193; Fogtm. VI, 6, 844.
I

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Da du,

Os elskelig Hans Finsen, Biskop over Skalholt Stift, i

en Skrivelse til Vort Danske Cancellie har forespurgt,

hvad enten det tilkommer Provsterne eller Sysselmæn-

dene at forrette Auctioner efter Geistlige paa Vort Land

Island: — saa ville Vi, i Anledning heraf, og i Over-

eensstemmclse med det, som for Vort Rige Norge er

fastsat, hermed allern. have anordnet, at Auctioner hos

Geistlige paa bemeldte Vort Land Island skal i Frem-

tiden forrettes af Sysselmændene. Derefter 1 eder

allerund. have at rette, og herom det Fornddne at lade

bekjendtgj(5re. Befalende &c. Christiansborg den i 3.

Januarii 1792 ^ [ad mandatum].

Januar. Reskiipt til Stiftbefalingsmand Olaf Stephen-

sen og Biskop Hannes Finnsson, ang. Nedlæg-

gelse af Klosterkirken paa Skri3a i Mula Syssel.

Christiansborg 20. Januar 1792. — Bekjendtgjort

i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1792. — Norske Tegn.

44 (XLIV), U*"— 13. P. Pétursson Hist. Eccl. Island. S. 193

— 194. Fogtm. VI. 6, 354.

Christian den Syvende &c, V. S. B. T. Eftersom

Os af en fra Os elskelig Amtmand Stephan Thorarensen

lil Vort Rentekammer indkommen og derfra Vort Danske

Cancellie tilstillet Forestilling allerund. er bleven fore-

draget, at den til Skrede Kloster henhOrende Kirke

eller Capel, der er en Annex- Kirke til Walthiofslad,

ligelydende Reskript er under s. D. udgaaet til Amtmæn-

dene: Meldal i Sdnder-Amtet og Stephan Thorarensen i

Nord- og Oster-Amtet,



I

Reskr. ang. Neblægcielse af Kirken paa Skriba. 5

skal være aldeles uncidvendig og Vores Kasse alene ti! n92.

Byrde, eftersom denne Kirke intet Sogn har, men er i 20. Januar,

de catholske Tider alene indrettet og stiftet for Kloste-

rets Munke og Ordens-BrSdre, endskjbndt der fra Kloster-

eaarden til Hovedkirken i Walthiofslad ikke skal være

længere end lidet over 700 Favne; at bemeldte Skrede

Kirke, som var aldeles forfalden, nu skal være ned-

reven, og altsaa, om den skulde vedblive, maalte af

Nyt opbygges, hvilket vilde blive Vores Gasse til en

- ny Byrde, siden den Aabod, som den forrige Kloster-

holder, hvilken det paalaae at vedligeholde Kirken, er.

tilkjendt at betale, ei dertil vilde blive tilstrækkelig,

hvorimod Vores Gasse ved Kirkens Nedlæggelse vilde

vinde, deels ved det, at fornævnte Aabod 46 Rd. 12 Sk.

kunde regnes samme til Indtægt, deels at den gamle

Kirkes Materialier kunde i lige Oiemeed bortsælges, og

endelig, at Kloster-Forpagtningen kunde i sin Tid ventes

forhdiet, naar den Byrde paa Forpagteren, at vedlige-

holde Kirken, ophorte, hvorhos Amtmanden tillige har*

yttret den Formening, at Præsten til Walthiofstad ikke

burde afgaae Noget ved Kirkens Nedlæggelse, men

Hgefuldt oppebære af Klosterforpagteren det hidtil sæd-

vanlige Salarium af 6 Rd. 42 Sk.; — saa give Vi eder

hermed tilkjende: at Vi, i Anledning af for" Amtmand

Thorarensens derhos gjorte Forslag, samt eders derover

9%ivne Erklæring, allern. ville have bevilget og anord-

^^^1 at meerbemeldte Skrede Klosters Kirke eller Capel

'^sa, som unødvendig, nedlægges, og sammes Materia-

lier ved offentlig Auction bortsælges til Fordeel for Vores

Gasse, hvilken og skal tilfalde de 46 Rd. 12 Sk., som
efter forrige og afgangne Klosterholder Wium er udlagt

1 Aabod til Kirken, hvorimod Sognepræsterne til Wal- .

thiofstad, hvofunder tidtbemeldte Skrede Kirke har hen-

hcirt, fremdeles skulle beholde de 6 Rd. 42 Sk., som
de hidtil af Klosterets Fond have nydt, samt at den
saaledes nedlæggende Kirkes Solv-Kalk og Patine maa
skjænkes til Klipstad Kirke, og dens Klokker, samt



6 Reskr. ang. Nedlæggelse af Eirren paa Skbida.
F

4792. ovnge Ornamenter og Instrumenter, der have tjenf til

20 Jarmai'
offentlige GudstjeneRles Brug, ligeledes af dig, Bi-.

skop Finsen, uddeles til de fattigste og dertil mest

trængende Kirker i Mule Syssel. — Derefter 1 eder

allerund. have at rette og Vedkommende Sligt til Efter-

retning at tilkjendegive. Befalende &c. Christiansborg

den 20. Januarii 1792.

*

7. Febr. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Meldal

i Sonder- Amtet, ang. Forbud imod at dræbe

Rensdyr. Khavn 7, Februar 1792. - At Syssel-

manden i Årnæs Syssel ikke kan godtgjcires 1 Rd. 64 Sk. for

Transport af Skindene af tvende slagtede Rensdyr til Bessastad,

da Betalingen herfor maatte fordres af "Vedkommende , som

uden Tilladelse have slagtet disse Dyr, Tillige anmodes Amt-

manden om, at ville ved oifentlig Bekjendtgjttrelse indskjærpe

Forbud paa at skyde eller slagte disse Dyr. — Isl. Copieb. Litr.

Y, Nr. 709.

7. Febr. Reutekanimer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Antagelse af Efterbud ved Auc-

tioner. Khavn 7. Februar 1792. — isi. Copiebog

Litr. y, Nr. 713. - Uddrag.

[I Anledning af Bortsælgelse af tvende Jorder af Arnar-

stappens Ombud ved AuctionJ : — Ellers maae vi ved denne

Leilighed have anmærket, at vi finde det iblandt Auctions-

Conditionerne anforle Vilkaar, at intet Kfterbud antages,

overflodigt for Island, og formener, at det bliver af

Auctions-Couditionerne at udelade. Rentekammeret den

7. Februarii 1792 ^

'} I Rentek. Skriv. s. D. til Amtmændene i Sbnder- og Nord-

Oster-Amtet (Isl. Copieb. sst. Nr. 720—721) anmodes de

om paa samme Maade for Eftertiden at udelade af Auc-

tious-Conditioner den Clausul: at intef Efterbud antages.



I

Rentek. Skriv. ang. Laxefiskerie. 7

^lll Rentekammer- Skrivelse til Amtmand Mel- 1792.

dal, ang. Forpagtning af Laxefiskeriet i Elliåaå. 7. Febr.

Khavn 7. Februar 1792. — At det ved Auction paa

Forpagtningen af Laxefiskeriet i Helleraaen af Oeconomus

^ Scheel gjorte hoieste Bud 48 Rd. 58 Sk. aarlig Afgift i 6 Aar,

fra 31. Oktbr. 1791 til samme Datum 1797, approberes Isl.

,
Copieb. Litr. Y, Nr. 725.

Gavebrev af Sysselmand David Scheving i 15. Febr.

Bardastrands Syssel paa Jorden Lægri- eller

Neari-VaDall til Fattige. Haga 15. Febr. 1792.

— Efter en af constitueret Sysselmand i Bardastrands Syssel

Gudmund Scheving den' 12. August 1811 verificeret Copie e'fter

Originalen, ledsaget af dansk Oversættelse, nu indheftet i Can-
'

celliets Testament-Protokol 1812, Nr. 321. — Original -Brevet

var paategnet at være thinglæst af Sysselmand O. H. Vidalin

for Retten paa Haga 11. April 1792j ligeledes af begge Laug-

. \ mændene og Landsthingsskriveren at være thinglæst for Laug-

thingsretten paa Althinget den 20, Julii 1792, hvor ogsaa Ru-

brum findes trykt i Ålthingsb. for s. A, S. 48; jevnf. Johnsens

Jart)atal S. 180, Anm. 7. Under 4. Mai 1811 har Sysselmand

Scheving udgivet ét nyt Brev, hvorved Legatet deels er forbget,

: deels Forandringer foiede i sammes Bestyrelse og Anvendelse.

Jorbina Lægri-Va&al 20 hundr. al dyrleika, liggjandi

a Bar&aslrond innan Haga kirkju s6knar, me& 2 kiigildum,

nefnil. 1 kii og 6 am, samt ollu ])wi er nefndum 20

hundr. fylgt hefir og met) réttu fylgja ber, afhendi eg

hérmeb fåtækum liurfamonnum å Bar&astrond til æfin-

legra nola upp héban, meh epiirfylgjandi skilmålum:

' i) ab miverandi hreppsljorar å Bar&aslrond strax i

næstkomandi fardbgum antaki jorbina til allrar um-

«j6nar an vfbari afhendingar eba uppbétar fra minni

hendi. — 2) ab J)eir og eptirkomandi hreppslj6rar, méb

s6knarprestsins rå&i, låti l^å fåtæku i hreppnum njdta

O s, D. Communication til Landfogden, og Ordre at hæve

Afgiften til hvert Aai^ 14. Mai CCopieb. sst. Nr. 726).

E



8 Gavebrev paa Jorden Vadall til Fattige

jarbarinnar afgjalds, sem {)eim vir&ist J)ess helzt vib

l)urfa. — 3) svo ab prl'in \>\{ heldur byggist, og fåtækir

J)ess vissari not af henni hafi, ålit eg bezt, afe hver 10

hundr. af henni leigist ei hér eplir meira en fyrir 1 rd.

specie, ei heldur svarist eplir hvert Mgildi meir en i rd.

specie, en t)arfm6ti séu landselarnir uppå eigin kostnab

skyldugir ab halda j(5rbu og hésum i tiibærilegu slandi,

og 1 (illum tilfellum åbyrgjast kugildin. — 4) lilskil eg

fyrir mina pers6nu, meban lifi, ab vera fri fyrir venju-

legu sveitartillagi hér å Barbastrond; og endilega: —
5) vil eg ab ^ess\ sebill liggi alllib i s6knarprestsins

geymslu. Ofanskrifubu til stabfeslu er.mitt nafn og signet.

Haga t)ann 15. Februarii 1792/

David Skefing

(L. S.)

r

Marts. Cancellie-Plakat ang. Modtagelse af Umyndiges

Midler til Forrentning i den kongelige Kasse.

Khavn 9. Marts 1792. — Publiceret paa Althinget 1792

og Rubium trykt i Ålthingsb. s. A. Nr. 7. 10, S. 65 ligelede«

bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1792;

jevnf. M. Stephensen Island i det attende Aarhundrede. Khavn

1808. 8. S. 354. Original-Aftryk hos Hopffner. Qvart-Forr.

for 1792, S. 45-46; Schou X, 326—327.

Plakat, som bestemmer de Forholdsregler , der

skulle iagttages, naar Nogen begjærer Umyndiges Midler

indtagne i den kongelige Gasse.

Da Hans kongelige Maj* allern. har befalet, at alle

Umyndiges Midler, som, ifolge Forordn, af 31. August

1774 og de, i Henseende til Revisionen over sammes

Forvaltning, udgivne Reskripter, ere af den Beskaffen-

hed, at de kunne indtages i den kongelige Gasse, skulle

herefter ikkuns tvende Gange om Åaret (nemlig den 11.

Junii og 11. December) sammesteds modtages; dog at

Vedkommende, inden Februarii og August Maaneds Ud-

gang, for hver Termin, skulle derom melde sig ved

den kongelige Fiuanis-Casse-Direciion, og der fremlægge



Gang. Plak. åvg, Uhtnbiges Midler. 9

Beviisligheder om at Midlerne forgjæves have været

sdgt udsatte, ved Opbydelse ikke alene til Thinge, i

Overeensstemmelse med Loven og de udgangne An-

ordninger, men endog, for saavidt Landet angaaer, enten

fra Prædikestolene, paa Kirkebakken eller ved Kirke-

stævne paa ethvert Sted, og forsaavidt KjObstæderne

betræffer, i Stifternes Provincial-Blade, hvor disse haves,

og, i Mangel deraf, fra Prædikestolene; hvilket bcir være

skeet 4 Uger forinden Pengene begjæres indsalte i den

kongelige Gasse; da der, naar saadant er efterkommet,

indtil videre, kan venles, at de Capitaler, om hvilke

der saaledes betimeligen gjores Indberetning til Finants-

Gasse-Directionen, skulle i den næslpaafolgende Termin

vorde modtagne i Hans Maj*" Gasse, imod 4 pro Cents

aarlig Rente; - saa bliver denne allerh5ieste Befaling

herved bekjendtgjort, til alle Vedkommendes Efterret-

ning. Det kongelige Danske Gancellie den 9, Marlii 1792.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Meldal lo. Mart«,

i Sonder-Amtet, ang. Regler for Udstædelse af

Borgerbreve til Handel. Khavn 10. Marts 1792i.
— Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 745. Fogtm. VI. 6, 400.

Ligesom vi af Hr. Amtmandens Skrivelse af 18. Aug.

a- p. erfare, at Bonden Thorolf Thorbjornsen paa Engo

har deklareret, at han vil nedlægge sin Handel og alene

vedblive sin Bonde-Næring, saa finde vi og, at Svein-

hjcirn Thordersen paa Ytre-Holm paa Akranæs i Borge-

fjords Syssel maa nedlægge sin Handel, og begge til-

bagelevere de dem meddeelle Borgerskabs -Breve til

Gassalion, hvortil Hr. Amtm. anmodes at fdie fornoden

Anstalt, saav^l som til, at det kan blive paaseet, at de

'ngenslags Handel drive, da de, om de ved Inquisilion

Iræffes dermed, blive at lillale som for utilladelig Land-
Prang. i Henseende til Landfogdens Forespiirgsel om

') I*lak. 1. Juni 1792.



to Rkntek. Skriv. ang. Udstædelsb af Borgerbreve.

1792. Borgerskabs- Breves Udstædelse til Kjobmænds Fuld-

10. Marts, mægtige, da kan samme ikke meddeles Andre, end

Fuldmægliger for de saakaldede udenlands: i Danmark,

Norge eller Hertugdcimmerne bosatte Kjobmænd, naar

de tillige holde Dug og Disk i Kjobstæden. Og hvad

angaaer Hr. Amtm'. videre Forestilling om, at del er

bleven gjængs, at Frihandlerne, under Navn af Speku-

lant-Handlere, flakke med deres Farlciier, og deels med

store Baade, til enkelte Bbndergaarde, hvor intet Ud-

liggersted eller Handels- Anlæg er, da, som Kjobslæd-

Privilegiernes 16. § udtrykkelig viser, i hvilke Tilfælde

det er tilladt Spekulant-Handlerne at drive Handel an-

densteds end i Kjobsled,erne, og siger derhos, at de i

saa Fald maae gaae til hvilken Havn de vil; det er

derfor ikkuns en vrang Fortolkning af Forordningen,

naar de troe sig berettigede til saaledes at omflakke,

som Hi*. Amtm. melder, og en saadan Handel saa al-

deles utilladelig, at den efter den 8. § i Handels-Forord-

ningen er at ansee med Varenes Confiscation, og mod
hvis Fortsættelse Hr. Amtm. anmodes at fbie den virk-

somste Foranstaltning. Rentekammeret den 10.. Marts

4792*.

O I Rentek. Skriv. s. D. til Amtmand Meldal (Copieb. sst.

Nr. 743) meddeles, at Rentekammeret ikke kan gaae ind

paa de Grunde, som 3 Bttnder, paa Thorlakshavn og

Selveg, der af Sysselmanden i Amæs Syssel havde erholdt

Borgerbreve til Handel^ havde anført for at dette Privile-

' gium maatte tilstaaes dem, hvorimod befales, at de skulle

levere deres Borgerbreve tilbage til Cassation, og Sysselmand

Steindor Finnsson, som havde sOgt at godtgjore, at han

efter selve Handels-Forordningen havde troet sig berettiget

til at meddele de nævnte Borgerbreve, meddeles ^^en al-

vorlig Irettesættelse, med Advarsel at vise herefter bedre

Eftertanke i sine Forretninger, hvis han vilde vente at

beholde Embedet" (Copieb. sst, Nr. 744},



Rentek. Skriv. ang. Thinglæsnings-Gebtr. 11

Rentekammer-Skrhelse til Stiftamtmand Olaf n92.

Stephensen
,

ang. Udredelse* af Thinglæsnings- 10. Marts.

Gebyr for Skj odebreve for en Kjobstads Grund.

Khavn 10. Marts 1792. — At Præsten til Setberg

h'6r betale Mageskiftebrevets Thinglæsning paa Gaardene Vatna-

biifeir og Skåldabubir, og atThinglæsningen af Mageskifte-Brevet

for (aronne^ords (Grundarf.) Kjbbstads Grund (^bliver at ud-

rede af de Penge, som oplægges i Kjabstaden for Gaarden

Grund's Benyttelse af dem, som den og Grunden er uddeelt

til". Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 746.
j

Rentekammer - Skrivelse til Biskop Hannes i^- Marts.

Finnsson og Amtmand Meldal, ang. Bjamanes

Kirkes Vedligeholdelse. Khavn 10. Marts 1792.
— Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 775.

Da vi af Deres H5iærv.» og Hr. Aratm." Skrivelse

under 28. Junii a. p. ere underrettede om, at Sogne-

præsten til BjSrnanæsSj Magnus Olafsen, oppebærer

Kirkens Drivtcimmer. saa -ville vi ikke paatvivle at

Præsten jo bliver betydet, at det paaligger ham at

holde Kirken i god Stand; hvilket vi, i Relation til

vores Skrivelse af 19. Martii a. p.* ikke skulle undlade

at formelde til tjenstlig Gjensvar og behagelig Under-

retning. .Rentekammeret den 10. Marts 1792.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 7. April.

Stephensen
5

ang. Jordbrug til Skolens Rector i

O I Rentek. Skriv. 19. Marts 1791 til Biskop Finsen og

Amtmand Thorarensen (Copieb. Litr. Y, Nr. 197) for-

langer Rentekammeret Oplysning om, hvorledes den Bjar-

nanes Kirke tilhbrende Reke eller Drivtømmer apvendes,
samt af hvem og paa hvad Vilkaar det oppebæres, da
Collegiet havde bemærket i den af Biskoppen indsendte

Underretning om Kirkernes Tilstand , at Bjamanes Kirke
var brøstfældig, og havde kun 9 Rd. 29 Sk. Beholdning.



BsNTEK. Skriv. ang. Jordbrug for Rector,

1792. Reykjavik. Khavn 7. April 1792. - At dei ikke

7 '

April
Noget imod, at Stiftamtmanden havde hjulpet Rector

Thorlacius til at kunne bi*uge en Part af de tvende Hjaleier

Melhus og Melkot, saavidt dette kunde bestaae med Skomager

Hoiers derpaa havende Bygselbrevj eller denne kunde enes

med Rectoren; men hvorvidt de nævnte to Hjaleier, samt

Hjaleien Holakot, som var bygslet til Assistent Angels Enke,

skulde tilhore Skole-Indretningen, hvortil de 1785 vare udlagte

ved en Forretning, mentes at ville komme an paa, hvorvidt

de efter Omstændighederne vare fornGdne for Skolen. Isl.

Copieb. Litr. Y, Nr. 806.

I

7. April. Rentekammer-Skrivelse til Jess Pedersen og

Medrhedere, ang. Oplysninger til Erhvervelse af

Fiske-Præmier. Khavn den 7. April 1792. —
Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 819.

Til fornciden Efterretning tjener, at, foruden at de

ved Plak. af 30. April a. p. befalede edelige Udtoge

af Skibs-Journalen, til Beviis om Skibets Udredning til

Fiskene og Reisens Fuldf(5relse, for at Jtunne oppebære

Fiske-Præmien, skal indsendes, skal tillige for Fremtiden

den Orden iagtiages, at dette Udtog, efter at det i Over-

værelse af vedkommende Ovrigheds-Person paa Island

er oplæst for Skipper, Styrmand og Kokken, eller en

anden Person af Skibets faste Mandskab, af dem strax

paa Stedet under deres Eed underskrives, og derpaa af

samme Ovrigheds-Person under Haand og Segl paa

samme Document bevidnes, at det af dem i hans Nær-

værelse er underskrevet; da i Mangel heraf intet Beviis

for Skibels Udredning under Island bliver antaget, eller

nogen Præmie udbetalt. Rentekammeret den 7. April

1792.

14. April. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen og Biskoppen paa Holum Sigurd

Stephensen, ang. Udsættelse af Kirkernes Be«



I

Ganc. Skriy. ang. Kirkers Beholdninger. 13
t

holdninger paa Rente. Khavn 14. April 1792. i792.

— Canc. Brevb. for 1792, Nr. 1462, S. 1068—1069. TTa^T
P. M. Da Cancelliet af den fra D. HcJiærv. under

28. Septbr. f. A. berlil indsendte Fortegnelse over Kir-

kernes Beholdninger i Holum Stift, har fornummet, at

endeel af disse Beholdninger synes at belobe til mere
end det, som kan udfordres til Kirkernes aarlige Ved-

ligeholdelse, saa skulde man herved tjenstligst anmode
Hr. Stiftbefalingsm. og D. HOiærv. behageligen at for-

anstalte, at saadanne Overskudde udsættes paa Rente

gjiires frugtbringende. Det kongelige Danske Can-

cellie den U. April i 792.

Cancellie-Skrivelse til Biskop Hannes Finns- i4. April,

son, ang. Anvendelsen af Canc. Circ. 13. Oktbr.

1787 i Island. Khavn den 14. April 1792. — \

Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1792,

Anledningen til Oversendelsen af Canc. Circul. var, at Kongen

under 3. Oktbr. 1790 havde forlangt Stiftamtmandens og Bi-

skoppens Erklæring i en Sag, og Cancelliet tilfHiet, at de

havde j^hermed at forholde sig efter Cancelliets Skrivelse af

13. Oktbr, 1787". I Skrivelse 16. August 1790 bemærker Bi-

skoppen, at denne Canc. Skriv, var ikke indkommen til Skal-^

holts Stift, og Onsker den derfor meddeelt. — Canc. Skriv.

13. Decbr. 1800 har imidlertid erklæret bemeldte Circul. 13.

Oktbr. 1787 for ikke gjældende i Island. — Canc. Brevb. for

1792, Nr. 1473, S. 1080—1081.

P. M. If(5lge D. Hoiærv.* Begjæring udi Skrivelse

af 16. August f. A. skulde man herved tjenstlig tilstille

Dem en Gjenpart af dette Collegii Circulair- Skrivelse

under 13. Oktbr. 1787, hvorhos man til behagelig Efter-

retning maa melde, at samme dog blot bliver at an-,

vende paa Island hvor locale Omstændigheder ikke ere

hinderlige i sammes Efterlevelse. Det kongelige Danske

Gancellie den 14. April 1792.



li Rentkk. Skriv. ang. Gufunes Hospital,

^792. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Meldal

28. April, i Sonder-Amtet, ang. Gufunes Hospitals Forpagt-

ning. Khavn 28. April 1792\ — At den af Amt-

manden 6. Septbr. f. A. indsendte Licitations-Forretning over

Gufunes Hospitals Forpagtning approberes, saaledes, at For-

standerskabet bliver paa 3 Aar, fra Fardag 1792 til Fardag

1795, overladt Paul Jonsson med 40 Rd. aarlig Lbn, og iOvrigt

paa de i Forretningen anffirte Yilkaar. Isl. Copieb. Litr. Y,

Nr. 846 2.

28. April. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen
,

ang. Benyttelsen af Kaldadarnes

O kgl. Resol 18. Septbr. 1793.

Rentek. Skriv. s. D. til Landfogden Skuli Magnusson un-

derretter ham herom, og giver Ordre til at udbetale For-

pagterens aarhge Ltin (Copieb. sst. Nr. 847). — Under

s. D. skrives Stiftamtmanden, i Anledning af hans For-

slag 25. August f. A. om at nedlægge Gufunes Hospital,

og bevilge Penge-Portioner isteden til de til Optagelse i

Hospitalet qualificerede Personer: at Rentekammeret hav

den Tanke, at deslige Personer kunde aldeles overlades

til Fattigvæsenet, og Kongens Kasse saaledes aldeles be-

fries for Bekostning af den Art, og i alt Fald mentes, at

8 Rd. for en Mandsperson og 4 Rd. for en Qvindes-Person
kunde være tilstrækkelig Hjelp. Stiftamtmanden bedes

derfor at tage Sagen i nærmere Overveielse (Isl. Copieb.

sst. Nr. 848) i Forbindelse med Amtmand Meldals For-

slag om Oprettelse af et Sygehuus (Copieb. sst. Nr. 849) j

og i Skriv. 19. Mai lægges hertil, at formentlig vilde de

ved Rentek. Skriv. 2. August 1785 [^see Reskr. 11. Juni

1784, livis lndhold er communiceret Landfogden ved strax-

nævnte Rentek. Skriv. — Isl. Copieb. Litr. V , Nr. 645]

Præsten til Mosfell og Gufunes tilstaaede Degnepenge fra

(jufunes Hospital strax kunne ophore j hvorhos det blev

at iagttage, at de under ovenanforte Forpagtningstid ledig-

blivende Pladser ikke ville være at besætte (Copieb. Litr.

Y, Nr. 901).
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Rentek. Skriv. ang. Kaldadahnes Hospital. 18

Hospital fra de forskjellige Sysseler. Khavn 1792.

28. April 1792. — Isl. Copleb. Litr. Y, Nr. 850. April.

Fra trende Repstyrere i Guldbringe SysseJ blev

klagel. over, at Kaldadernæss Hospital ikke var Indbyg-

gerne sammesteds til nogen Nytte, skjcindt de contri-

buerte anseeligt dertil. — I den Anledning blev Bi-

skoppen herfra tilskrevet \ at man ikke tvivlede paa,

at han jo vilde være af lige Tanker med Kammeret, at

Indbyggerne i Guldbringe Syssel fortjente et Fortrin til

al faae deres Syge indlagte paa Hospitalet, og forven-

tede derfor, at han dertil vilde foie forubden Anstalt.

— Hvad han har svaret dertil vilde Hr. Stiftamtmand

behagelig erfare af hosfolgende hans Skrivelse; og da

vi derved ere blevne af den Mening, at til at befordre

Lighed for de 6 Sysseler, hvis Syge have Adgang til

dette Hospital, maalle optages et Mandhil over samtlige

deres til Hospitalslemmer qualificerede Syge, og at der- .

efter maatte bestemmes, hvad Fortrin det ene Syssel

burde have for det andet i Forhold til deres Syges

stcirre eller mindre Antal, saa maae vi tjenstl. have Hr.

Stiftamtm. anmodet om, at ville foie den derover for-

nødne Anstalt, samt ii^vrigt om Udfaldet meddele dette

Kammer Underretning. Rentekammeret den 28. April

1792.

Cancellie- Skrivelse til Rentekammeret, ang. 26. Mai.

den islandske Lovgivnings Udgivelse paa Islandsk.

Khavn 26. Mai 1792. — Canc. Brevb. for 1792, Nr.

2041, S. 1549.

P. M. Da Faae af Almuen udi Island forstaae det

danske Sprog, har Gancelliet taget den Beslutning, at

alle Lovgivninger, der fordre almindelig Kundskab og

Efterlevelse, herefter blive trykte baade paa Dansk og

O Rentek. Skriv. 21. Mai 1791.



I

16 Canc. Skrit. ang. Lovenes Udgivelse paa Islandsk.

1792. Islandsk. — Dette har man imidlertid ikke villet und-

26^ ^laT
'^^^ tjenstligst at tilkjendegive det kgl. Rentekammer,

overladende til velbem*' Gollegium, om samme Foran-

staltning, i Hensigt til de Anordninger som udgives

derfra, maaskee kunde ansees nyttig. Det kgl. Danske

CanceUie den 26. Maji 1792,

26. Mai. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen i Sjællands

Stift, Dr. Balle, ang. Opbevaringen af et Fond

saakaldede islandske Penge. Khavn 26. Mai

1792*. - Canc. Brevb. for 1792, Nr. 2104, S. 1592.

P. M. Betræffende de 1104 Rd. 1 Sk. saakaldede

((islandske Penge", som D. Hciiærv. har modtaget i afg.

Biskop Harboes Stervboe, og hvilke, ved af Dem at

være udsatte paa Rente, ere opldbne til omtrent HOO
Rd., har man idag tilskrevet Stiftamtmanden, saavel

som begge Biskopper udi Islandj at meddele Gancelliet

deres Tanker, hvorledes, ifald en saadan Sum ti! Bedste

for Island lod sig udfinde, den da bedst kunde anven-

des. Ved tjenstligst at tilkjendegive D. Hciiærv. dette,

skulde man tillige anmode Dem imidlertid behageligon

at bes(5rge Renterne modtagne og tillagte Capitalen.

Det kgl. Danske Cancellie den 26. Maji 4792.

30. Mai. Amtmandens Reglement ang. Rævefangst og

Rævetoldy Lammedrift og Fjeldgang m. v. i Bor-

garfjords Syssel. Innraholm 30. Mai 1792. —
Dette Reglement har i længere Tid gj ældet som Regel i de

paagjældende Herreder, og som Grundlag for de almindelige

Bestemmelser i Instruxen for Repstyrerne 24. Novbr. 1809. —
Efter en Afskrift i det islandske literaire Selskabs Samlinger,

af Engilbert Jonsson, Præst til Saurbæ 1815—1820.

Reglugj(5rfe fyrir Borgarfjarfcar s^slu um grenja-

Canc. Skriv. 16. Septbr. 1797.

I



Reglement om Rævefangst m. y. 17

leitir og dyravei&ar, geldfjår-rekstur og afrétt, fjårmork -1792.

og fjallgaungur å haustin. 30. Mau

L KApfTULi. Vm grenjaleit og dyraveiSar. — i) Å

hverju vori skalu hreppsljorar kalla sveitarmenn samaa

(ii grenjaleitar, bæ&i i biifjårhOgura og afrétt, })å vorgott

er i 7. viku sumars, en i bågum vorutn ^6 ei seinna

en i uppbyrjun Jjeirrar 8. og 9. sumarviku, og skal sér-

hver biiandi ma&ur { sveilinnij eins embættis- og al-

m^gamenn, låta einn gagnlegan leitarmann til, sem niæta

skal um s61ar uppruna å ])e\m stbbum og d^gum, sem

hreppstj6rar ålita hentugasta. Å' t)essum st(5&um skal

einn hreppstjéri til sta&ar vera, sem ni&ur skipi hverir

helzt gånga skulu sérhver plåz landsins og afréttarins,

eptir l)vi sem jafnast og hentugast ]3ykir. — 2) Svo

skulu hreppstjérar haga l^essum leilum, ah tveir og Iveir

gångi aeti& sérhver plåz saman, sem l)eim sé fyrir sett
É

ab leila, me& hinni meslu gaumgæfni. — 3) Finnist

nokkurt gren, eSur heyrist til yrmh'nga, skulu leitarmenn

tniba {)aB ni&ur vel, svo hægt sé aptur ab finna, ån ^ess

ab grannskoba eba rannsaka l}abumof; haldi svo åfram

leilinni, unz plazib, sem J)eim var fyrir sett, er full-

leilab;
l)å skal annar leitarmaburinn vib j^ab fundna gren

biba til voktunar, å raeban hinn fer og hiltir ieitar-

^^'eppstjdrann, og segir honum hvab fundib sé, og heimtar

®inn mann til voktunar å hvert Jjvfh'kt gren, unz unnib

verbi. — 4) Ekki er {)ab nog, ^6 hver biiandi mabur
hafi einusinni låtib einn mann lil fra heimili sfnu til

Ri'enjaleitar, })urfi gren ab vakta, gengur l)ab eptir

tillcilu og sannsyni jafnt yfir alla sveit, eptir hreppstj6ra

niburskipan. p6 skulu J)eir einir fra grenjaleitan og
vciklun

frfir vera, sem ekki hafa { abyrgb ebur eign
sinni svo margar framgengnar saubakindur, sem eptir
reltn tiundarreglu metast kunna vib i liundrab, eba 6

fullgildar.
5) j,a5 er hreppstjéranna, ab hlutåst

' skiptist hentuglega til ab vakta grenin unz
unnin eru, og eins ab dlvega 1 tfma g6ba skytlu til ab

ri. B.
3



18 Reglkbient om Ræyefangst m. t-

1792. vinna l)au, fyrir sannsynan betaling å hvert gren, og

30. Mai. lata henni slrax visa å .grenin, l)egar [)au finnast. —
6) Svo ab sem minnsl l)yngsli orsakist af voktun grenj-

anna, me&an cill vevta ei bråblega unnin af einniskyttu

1 bverri sveit, skal, eptir bæjafjolda og o&ru åsigkomu-

lagi, byrja leitina einungis fra 6, 8 eta 10 bæjum, sem

saman liggja, e&a næstir eru hver 66rum, fyrsta daginn,

sem leita skulu sitt åkvarSaba plåz. Finnist {)å ekkerl

i J)eirri leit, må leitin fram fara af 6&rum næstliggjandi

viblika morgum bæjum, sem hefja J)ar leitina er hinir

hættu, næsta dag eptir; og fjannig skal
Jjå

leitinni

daglega fram halda, unz londin 611 eru af Olium vi&-

koraandi grandgæfilega leitu& og sko6u&. En /innist

gren i einhverri leit, skal ei leitinni fyr fram halda J)ar

eptir, en {^au unnin eru, e&a skyttan hafi a& minnsta

kosti vi& |)au legic) tvo eba {)rjå daga. — 7) OUum, sem

ab dyraleitum og vei&um å vor {)j6na, sé alvarlega

bannab ab låta hund nokkurn méh ser renna, undir 2

marka sekt i sérhvert sinu. — 8) Skyttan fåi { kost og

kaup å hvert heilt gren hiin vinnur 1 rd. specie; en

takist henni annabhvort ekkert ebur eindngis håift gren

ab vinna, fa&r hén fyrir kost og verkfall 24 sk. å dag

1 3 eba 4 daga, sem hun liggja kann vib hvert gren.

Maburinn, sem skyttan }3urfa kann til abstobar vib grenin,

fai um eins långan tima 1 6 sk. å dag. Honum og innan-

sveitar-skyttu betalast ekkert hesilan eba ferb, heldur

ulansveitar- monnum, eptir sannsyni og vegalengd. —
9) Kostnabinn standi allir sameiginlega sveitarmenn,

sem fé eiga, ebur i åbyrgb hafa, er tiundast 1 hundrab

eba meir, og skal dyratollurinn , sem breppsfjorar lit-

reikna, greibuglega gjaldast å hvers års hreppaskilum. -

10) Arlega, \ir byrjub er I. sumarvika, skal hver

og einn hlutabeigandi vibbuinn vera i grenjaleit ab fara,

eba låta til mann; en nær og hvar hun af sérhverjum

bæ skal hefjast, ^ah skulu hreppstj6rar kveldinu åbur

meb skilmerkilegum bobum ollum vibkomendum til kynna

gefa; skulu Hka allir vita ab gegna tilblybilega J^eirra
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skipan, og mæta å tilteknum stab og Uma tafarlaust. 1792.

Sé nokkur, ah li&inni einni eykt fra s61aruppruna, enn 30. Mai.

6kominn å kvebin mannamét, skal hann bæta eins og

bann hef&i aldrei til leitar komib, og hana meb ollu

fors6mab, i rd. courant i sérhvert sinn; hin sama sekt

^^§g* og vib, ef nokkur J)verskallast vib hreppstj6ra nib-

urskipan i leitunum, eba sjåifur sannast ab hafa svik-

samlega leitab, eba grenin vaktab, og skulu allar J)essar

bætur, sem hreppstjérar af J)eim seku ut taka mega ån

d6ms og réttar^alds, gånga til t)ess ab borga meb kaup

Og kostnab skyttunnar.

II. KapItuli. Um geldfjdr rekstur d afrétt d vor. —
^) J)areb morgum buandi miinnum årlega orsakast st6r

skabi å engjum, beitilandi og jafnvel å tobum, einkum

i sveitum, hvar ]}raungbylt er og landlitib, af yfirgångi

§eldpenmgs nåbiianna i heimal(5ndum, l)å skal hver einn,

6ptir Jonsbokar laudsL b. 46. kap., og itrekabri kénglegri

skipan af 20. Febr. 1754, reka geldfé sitt allt fullorbib

og Icimb å réttan afrétt, eins biilaust folk og buandi,

hvort sem ^ah å margt eba fått; J)6 eru {)au lomb undan

skilin, sem å réttum fråfærura eru svo ryr, ab ei })ykja
r

^ afrétt rekandi, og skal ei færa ^eim snemma fra, en

sveit\jngar leggja samaa meb seinni fråfærur f)esskonar

lamba. — 2) Allt fullorbib geldfé skal å afrétt komib

^^i^a { 8. viku sumars, og skulu hreppstj6rar til hægbar

^inyrkjum hlutast til, ab geldfé sé å afrétt rekib undir-

^ms og menn fara i dyraleitir, ellegar, ef hentugra

^y^^^j ab margir fyrir åbur sagban tima leggi samaa

^^^fjårupprekstur a mibjan afrétt. — 3} Allir sveitdngar,
sem faepg ggj^j^ lombum fra um J6nsmessu eba fyrstu

fråfaeru^ skulu vib kirkju næsta sunuudag åbur gefa l)ab

^^^PPstjorum til kynna , svo menn geti mælt sér m6t

lambarekstra fra fleiri bæjum saman, og Idrabin

belur og hægar af mOrgum saman rekin verbi voktub
selin a fjallinu, sem ei må skemur vera en i 6 dægur,

hvartil lingmenni ilr sveitunum, eptir hreppstjéra fyrir-

s<ign, heatuglega skipzt geta. SiSmu reglu skal fylgja
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1792. vit seinni frafærur lamba, å J)fDgman'umessu og seinna.

30. Mai. — 4) Nii eru J)ær jar&ir margar, sem enga afrélt e&a

fjalllaad eiga, en eru {)6 landkreppu-jar^ir, ogmegajiær

ekki ah heldur me5 geldfé sinu skaba og yfirgång veita

annara slægjum og beitilandi, og eru |)eirra åbiiendur

skyldir, J)ar alinenningar liggja ei til sveita, ab leigja

afrétt og upprekstur hjå J)eim, sem afrélt eiga og ei

fylla sjålfir itolu sina, fyrir sanngjarnt verS, eptir åsig-

koraulagi. Så er leyfislaust rekur geldfé sill i annars

afrétt og land, Ivi'gjaldi })eira fyrir grasverb, er afrétt å;

somu viblogur eru og, ef nokkur i nagranna forbobi

heldur heima geldfé si'nu og iombum, hvort sem hann

å afrélt ebur ei; J)vi 61ibandi er, ab menn bétalaust låti

penfng siun upp uaga annara lond og slægjur, ellegar

skori sig undan loglegum fjallskilum å hauslin, i t)vi

skyni, ab ekkerl hafi jieir upp rekib er eiga fjallib, —
5) Fjallfé, sem å sumrum ofan slångrar i kvifé manna,

skal å hverri viku lir skilja, og nagrannar leggja saman

lil ab visa J)vi aptur å afrétt. Hver sem ei vill 6brum

någrOnnum samlaka verba, i J)vf ab hreinsa kvifé sill og

\'6nd fra annarlegu fjallfé, sem var sagt, sekist um
2 mk. 1 hvert sinn til fåtækra, -hvab hreppsljorar ut laki

sem vitafé, og heiti l)ar ab auk oskilamabur.

IIL Kapituli. Um saudfjdr mork — 1) Hver mabur

skal hafa eitt mark å 6llu si'nu fé, undir })ær sektir er

J6nsb. landsl. b. i 47. kap. lil tekur; en laki menn upp

annab mark, eba fåi til saubkindur meb annara marki,

skal hann færa sem næst marki si'nu hann må. —
2) pat er af laudsl. bålki 47. kap. aubséb, ab login

lilætla ab mcirk biifastra manna i sveitum séu oU skrå-

sett og uppteiknub, er })ar segir: (^Ef mabur færir biinab

sinn breppa i milli, Ip'd skal hann segja lil einkunnar

sinnar i {)eim hrepp, er hann hefir bii silt i fært, og

låta skrå meb einkunnum jDeirra manna, er J)ar biia

åbur fyrir". En dæmin syna, ab {)essu logmåli hlybnast

fåir, enda er nu så rugh'ngur orbinn å fé manna, einkum

å sumrum og haustum, ab biiib er vib ab eigandinn
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seinl ebur aldrei uppspyri l^ær saubakindur si'nar, er 1792.

anna&hvort sleppa ut af laudamerkjum hans e&ur afrélt, 30. Mai.

en hrekjasl ]i6 sifelt manna i milli, unz Ipæv hir&mgar-

Hlib finnast, ebur horfalla, ellegar vir&ast å vetrum hor-

abar og logasl i' ollu oleyfi. Ah uppspyrja eiganda })ess

marks, er finnst a utigångs-kindum og uppskiptfngum

saufearéttum, gj(5ra fair ser svo annl um, sem ab

geta eignast |)ær fyrir minna en hålfvirbi, skorib og elib.

må naubsyu l)ykja, ab setja slikri 6reglu nokkur

takoiork; og skal {)ab })essvegna vei-a hreppstjérum

slvarlega uppålagt: arlega fyrir Jonsmessi: ab hafa

sk^rlega uppteiknub oll |}au fjårmork, er finnasl i hverri

sveit, bæbi biiandi og biilausra, ungra og gamallra, i

^ettum robum, svo ab i einni rob eba dålki standi bæja-

fififnin, i annari rob eba dålki markeigendanna nofn å

^verjum bæ, og i })ribju rbb, litundan mannsnafninu,

tøark hans. Vona menn svo g6bs af prestunum, ab J)eir,

sameiginlegra gagnsrauna vegna, styrki si'na soknar-

hreppslj6ra til })ess, ab få J)etta sem regiulegast gjort. —
3) Hver sem ei fiislega .

gefur hreppstjérum saubfjårmark

sitt til kynna, må kenna sjålfum ser, ])6 honum ei verbi

afhentar kindur lir saubfjårréttum meb cibru marki en

hans nafni i markatoflunum tilheyrir, })ar enginn må

eiga tvenn mork å fe, né heldur leyna marki si'nu. —
4) Markat(5flurnar skulu hreppstjdrar syslumanni sent

hafa årlega fyrir Jénsmessu, en syslumabur gjorir eina

toflu i'ir ])eim citlum fyrir sina syslu, og sendir hana

siban 1 alla hreppa, um hverja hun einungis réttarbænda

å milli skal berast, eptir j^eirri rob, sem syslumabur

utan å tofluna rilar, og vera mætti l)essi: ab marka-

taflan se frå syslumanni i seinasta lagi kbmin innan

8. Julii ab Kalmanstungu, vegna uppreksturs, sem l)ess-

arar syslu bændur leigt hafa, og måske enn leigi, i

Kalmanstungu land. psr skal åbiiandinn hana upp-

skrifab hafa og frå ser sent ab Hiisafelli innan I)ess

15. .lulii; })ar skal hun aptur uppskrifast og taflan sendast

fyrir J)ann 22. Julii ab Brennislobum i F16kadal, hvar
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1792. hun uppskrifast og sendist fyrir })ann 29. Julii ab Stålpa-

30. Mai. stobum [Skålpast.] i Skorradal; ^ar uppskrifub fer hun

ab Horni fyrir {)ann 5. Augusti, og siban Jjaban uppskrifub

ab Brekku å Hvalfjarbarstrond innan J)ess 12. Augusti;

fra Brekku uppskrifub ab Hlibarfæti i Svinadal fyrir

|)ann 19. Augusti; J)ar uppskrifub sendist hun ab Leirå

fyrir })ann 26. Augusti
;

Jpaban ab Hofn fyrir J)ann

2. Septembr. ; fra HSfn uppskrifub ab Reynir å Akranesi

fyrir J^ann 9. Septembr,, hvaban hun i réltum sendist

syslumanninum tilbaka aptur. — 5) Hver réttarbéndi,

sem J)essi tafla send verbur, skal å hana skrifa eba

skrifa låta nafn sitt, og nær hann hana mebtekib hefir

og aptur fra ser sent; en så må vænta botum ab svara,

sem henni hjå ser heldur, og leibbeinir ei tafarlaustaldeilis

til sms mebtcikumanns
,

eptir syslumannsins ålyktan. —
6) J>essi tafla skal vera til hvers manns eptirsjonar j^ar

sem réttir å haustum haldast, og mcirk å drgångsfé lar

vSibustu skilarétt vib hana nåkvæmlega samanberast,

eptir J)vi sem IV. kap. § 7. 8. 14. framar fyrir segir.

IV. Kapituli. Um fjallgaungur d haustum. — 1) Aiit-

eins og hver og einn eptir II. kap. § 1. 4. er skyldur

ab reka allt sitt geldfé og i(5mb å afrétt, svo skal og

sérhver buandi, embættis- ebur almdgamabur, å haustum

gjora gob fjallskil, og til fjallgångna låta gagnlegan mann

til, hvort sem hann å nokkra saubkind å fjalli ebur ei,

undir 1 rd. sekt i hvert sinn hann t)verskallast vib l)essa

fyrirskipan. — 2) SSmuleibis skal hver mabur ur kvifé

- sinu og landareigQ safna Ollu okunnugu fé, og reka til

rétta, allt undir somu sektir, en kvifé skal réttar- og

gångnadaginn geymast vandlega nærri bæjum, svo ei

gji3ri rugling i fjallfénu. — 3) Syslumabur skal å vor-

l)ingum nefna Ivo dugandi menn, i hverri sveit, sem

vera skulu fjallkongar, eba gångna-formenn. Ab hausti

komandi skulu fieir einir Ollum gaungum råba, og hver

J)eirra vera til stabar å hentugum stobum afréttarins,

hvar gaungur hefjast eiga. Helmingur gångnamanna \xv
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sveitinni skal å tiltekinn stab kominn vera, til hvers 1792.

t)eirra ei seinna. en J)å sau&ljost er or&ib gångaadagina; SO. Mai.

skal hann J)å abgæta, hvert einhvern gångnamann vantar

fra nokkrum sveitarbiianda, og {)egar fuilbjart er raba

folkinu nibur til gångiia, })ann veg, ab enginn afkimi

afréttarius verbi oleitabur. Hver gangnamabur sjai til

annars |)ar sem verbur, en lysa {)eim sekt å hendur, upp

yfir alla, som okominn er og ei sést til })å gauugurnar

hefjast; skal hann og gjalda alla sekt fortakslaust ]}6

hann sibar komi. — 4) Sérhver gangnamabur skal

vandlega leita J)ab tiltekna plåz, samt mogls og mot-

mælalaust aubsyna fjallkongi si'num alla ^ægb og aub-

sveipni, ellegar gjaldi hålfa sekt eba 3 mk. i hvert sinn

hans brestur })ar i finnst. — 5) Aldrei mega fjallgaungur

hefjast 1 l)oku eba dimmvibri; J^egar ei er fjallabjart til

efstu tinda ab morni, skulu gaungur, eptir fjallkonga

fyrirsogn, biba fyrsta tækifa&ris, eptir J)eirra åkvarban,

o§ })vi skulu allir gangnamenn a tilteknum stab, sem

åbur er sagt, hjå fjallkéngunum safnast, og vænta Jieirra

atkvæba um gaungurnar. — 6) Jonsbok segir, i landsl.

b. 49. kap. ab J^ar skulu réttir vera sem ab fornu verib

hafa, og svo langt og viba til reka. Nu vita menn, ab

t^ilforna hafa Asa sveitar, Reykholtsdals og Bæjar sveitar

fiienn leigt afrétt fyrir geldfé sitt, sumir i Kalmanstungu

landi; voru l)ar å haustum haldnar rettir, sem kolkibust

Tiingu rettir, abrir i Geitlandi, sem liggur undir Reyk-

Wts kirkju, var {^ar haldin Geitlands-rétt; og nokkrir

^^ogu upprekstur i Husafells sk6g, hvar Husafells rétt

^^t* haldin. J)essar J^rjår réttir koUubust framréttir. på

Valhnuka rétt, fyrir framan Brennistabi i Flokadal.

Pyrir frainbua i Lundareykjadal og Skorradal: Stålpa-

»staba [Skålpast.] rétt. Annars er: fyrir Andakil og

SJiorradal: Horns rétt; fyrir Hvalfjarbarslrond er Brekku
rétt, fyrir Svinadal HHbarfotar rétt, fyrir Leirårsveit Leirår

og Hafnar. réttir, og fyrir Skilmannahrepp og Akranes

sibust allra Reynis rétt. Allar J)essar s(5mu réttir
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1792. skulu her eptir vi& haldast, og afréttarlondin af })ar til

30. Mai. liggjandi buendura nåkvæmiega gengin ver&a, eptir l)eirn

reglu sem hér ab framaa logb er og hér eptir verbur.

—

7) Tiingu-rétt skal arlega haldast mibvikudaginu .f 22.

viku sumars, og i'irgångurinn , sem nålægir menn ei

leiba sig ab, rekast ab forlagi fjallkonganna um kveldib

ab Husafelli , hvar hann vaktist til J}ess morgumnn

eptir, J>å Husafells-rétt skal haldast, 22 vikur af sumri,

a fimtudags morgunina snemma, og lirgångurinti komasl

lafarlaust ab fjallkonga forlagi i Geitlands rétt, sem um

raibjan dag sama fimtudag må haldast. Hvenær abur

gaungur til J^essara framrétta hefjast skulu, og til hverra

takmarka, skulu fjallkongar, svosem Ibndunum kunnug-

astifj råba, en urgånginn ér Geitlands rétt skulu jj.eir

ån dvalar senda i Valhniika rétt årla å fostudaginn i

23, sumarviku, hiin um mibjan dag, eptir |)ab lir-

gangurinn kominn er, haldast å. peir eb ganga eptir

geldfé til Valhnuka réttar, skulu leita fjallib einlægt fram

undir Ok og Hælsheibi, og fjallkongar {dvi ælla {)eim

fyrirfram nægilegan gångnatima. Urgånginum ur Val-

hndka rétt skal upp skipta å nålæga bæi til varbveizlu,

mdrkin nakvæmlega uppskrifa og bera jjau saman vib

markaloflurnar, lysa Jjeim vib kirkju hvern helgan dag

iil veiurn6tta og å hreppaskilum, lika senda l)au upp-

skrifub sveil lir sveil til rétlarbændanna. — 8) Fram-

b\iar nv Lundarreykja- og Skorra-dblum skulu D6gu

timanlega leita fjollin, ,sem liggja fram af J}essum ddlum,

ailt 1 Sæluhiis og austur undir Hraun, er liggur norbur

af Skjaldbreib, svo til réttar verbi rekib ab Stålpastdbum

[Skalpast.] {)ribjudaginn i 22. viku suraars; tirgånginn

sendi fjallkongur um kvbldib ab Horni, sem vaktist l}ar,

åsamt })eirra safni, um nottina. A manadaginn i 22.

viku sumars gångi oli Hvalfjarbarstrondin sin fjoll, og

austur fyrir Sulur å Boliisheibi, reki safnib hvergi ab,

né dragi neitt fra, fyr en å Brekku, hvar safnib vaktist

um néttina og rekist til réttar å Jjribjudaginn, en ur-

gånginn sendi fjallkéngar um kveldib ab Hlibarfæti, hvar

I
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hann vaklist um ^n6Uina me& SvfndæHnga safni. Å 1792.

ki&judaginn i viku sumars gångi Svmdæh'ngar, Skorr- 30. Mai.

dælingar og allur Andakill }Dær leilir, er Andakil og

t)essum dcilum ber, allt a& Mifcfitjum å Skar£shei&i subur
eptir, og {)ab gvo langt, ab Svindæh'ngar og Skorrdæl-
ingar mætist a gångna-moli. Svindælingar reki sitt safn

ofan a& Hlfbarfæti, en hinir a& Horni, og vakti j}a& hvoru-
Iveggju um noltina, asamt drgångi <xv Brekku og Stalpa-

sta&a [Skålpast.] rétlum; en rétti niibvikudaginn i 22.

^i^u sumars; skulu J)å vera 3 menn ur Leirårsveii til

sta^ar å Horni, og taka urgånginn mefe ser ut yfir fjallib;

|i*^a skulu nokkrir ur Melasveit å jDribjudags kveldib

innyfip r^^g^ byrja J^ær gaungur sem joeim eru af

(jallkongum fyrir setlar ab innan, strax meb birtu å

^'t^vikudaginn. Crgångurinn lir Hlibarfétar rétt skal af

Ciailkongum sendast å mibvikudags kveldib ab Leirå. Ei

seinna en um fullbirtu å mibvikudags morguninn i 22.

^'^u sumars séu allir gångnamenn ér Leirar og Mela
*>veu hjå ijallkéngum sinum til stabar å tilteknum stab,

^^31' |)eir skulu gaungu hefja, nema J)eir sem til vissra

^kvarbabra leita innyfir riba ur Melasveit å j[)ribjudags

^^'eldib. Leirårsveituncar reki ofan safn sitt, åsamt
orns réttar lirgåugi, ab Leira, hvar })ab åsaml Hlibar-

f^tar réttar urgangi vaktast um nottina, en hinir reki

^f^n ab Hofn, og vakti l3ar safn sitt til morguns. A
^^fntudags morguninn skal Leirår rélt haldin, svo snemma,

urgangur ur henni sé kominn ab Hofn milli hådegis

^§ ^ibmunda, og er J)å Hafnar rétt haldin, enjjab, sem

gengur lir, sé eins meb farib og segir § 7 um lirr

S^'iginn
i Valhnuka rétt. Snemma å fOstudags morg-

uninu
\ 23. sumarviku skal allur Skilmannahreppur og

Skrånes ganga Akrafjall, og rétta um kveldib å Reyni,

ems nieb urgånginn fara og sagt var um Valhnuka

^g Hafnar réttir. — 9) Hver sem dregur sitt geldfé fra

safninu
annarstabar en i rétlri rétt, eba sækir l)ab å

faaustum
lir fjallfé heimuglega fyrir gaungur réttar, bæti

^^^falda sekt, eba 2 rdli, og heiti 6skilamabur. Ei er
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i 792. bannab i nau&syn ab farga einst(5ku saubkind, ergengib

30. Mai, hefir i afrétt, fyrir venjulegar réllir, })å hiin verbur j^aban

tekin af tveimur skilnkum monnum, er hana til eig-

andans heim færa til bygba. — 10) Leyfast skal og

hverjum sem vill ab rannsaka kvikfé manna nær sem

J)6knast; finnist |)ar i um réttar og gångna daga ann-

arlegt fé, sem sannast ab bafa ^av fulla viku slabnæmzt,

en er ei til réttar rekib né lyst, sekist åbiiandi j^eirrar

jarbar eptir II. kap. § 5. — H) Fjallk6ngar skulu, eptir

f61ks- og fjår-afla, kveba upp menn til ab vakla safnib

forsvaranlega um n6ttina, J)ar sem })ess eptir § 7 og 8

vib l)arf, nema hentugt og golt hiisrum å vissum stobum

verbi fyrir Jiab hæglega feugib. — 12) Réttarbondi skal

réttarkongur vera og fyrir rétlinni råba, skipa og skikka

i réttum; enginn må ^ar ån hans orlofs fé draga, og

ei fleiri { einu en hana segir; skal hana til sjå, ab cill

g6b regla sé J)ar i frammi hofb, og skulu honum allir

hlyba, nndir somu sektir og sagt var um fjallkonga vib

gaungurnar i J)essa kap. § 4. — 13) Réttarkéngur skal

vib halda saubaréttinni, og hafi l)ar fyrir alla omerkmga,

gamla og unga, sem til hans réttar koma og markabar

mæbur ei beiga sér, eptir Jonsbokar landsl. b. 49. kap.

— 14) Réttar- og fjalla-kéngar i Valhmika, Hafnar og

Reynis réttum, sem skilaréttir vera eiga, skulu eptir

§ 7 fyrirmælum hondla meb urgånginn, og finnist ei

eigandinn ab vera innan syslu, eplir grannskoban marka-

tbflu syslunnar, skai J^essara uppskiptinga mark senda

i tvær næsthggjandi syslur, nefnil. prestinum å ping-

vciilum og syslumanninum i Kjosar syslu; korai samt

enginn eigandi fram innan næstu fardaga, og morkunum

sé t)6 1 lima lyst å J)essum stobum, og eins innan syslu,

l)å skulu hreppstjorar virba hverja Jiå kind eptir gomlu

lagi, fyrir hvert verb ab så må kindina eiga, sem ann-

azt hefir vetrarlångt, og kortist i ^wi vérbi nokkub fyrir

hans umhirbing, eplir sannsyni, en hitt eigoist fåtækir

|)eirrar sveitar. — Ab framanskrifabri reglugjorb, er hefir

almenniags gagn til augnamibs, verbi af oUum vibkom-
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endum lilh]y^)ilega eptir lifab, ]}ar ura byrjar syslumann-

inum i Borgarfjar&ar syslu al hafa rSksamlega umsjon.

Innrah61mi pann 30. Maji 1792.

6. Stephånsson.

Rentekammer-Plakat ang. Handelen paa Island.

Khavn 1. Juni 1792\ — PubUceret paa Althinget

Juli 1792 og trykt i Althingsbogen s. A. Nr. 23. 1, S.

19—22. Udkastet til Plakaten er bifaldt ved kgl. Resol. 30.

^*ai 1792, Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 73, Nr. 39 B.

Original -Aftryk hos HOpffner. Qvart-Forr. for 1792, S. 84

—865 Schou X, 380—382.

Plakat, hvorved nogle Poster angaaende Handelen

P3a Island nærmere bestemmes.

Hans kgi. Maj*" til Danmark og Norge &c. Præsi-

. dent, Deputerede og Tilforordnede i Rentekammer-

CoUegio ^'6Te hermed vitterligt: at, da det er befundet,

de Handlende paa Island for endeel have mistydet

^ogle Steder saavel i Forordningen, angaaende den is-

landske Handel og Skibsfart, af 13. Junii 1787, som i

andre hertil henhorende Anordninger, tvertimod disse

Forordningers Hensigt, saa har Hans Maj* ved Resolu-

^-ion af 30. f, M. allern. anseet det fornødent at give

*^isse Steder en' mere bestemt Fortolkning, som ved-

^ottitnende Amts-Ovrighed i modende Tilfælde kunde
rette sig efter, til at forebygge Misbrug og Underslæb
f'^a Handelens Side. — Disse Steder ere Plakaten, an-

gaaende den islandske Handels Frigivelse, af 18. Aug.

^786, dens 13. §, Anordningen, angaaende de Friheder,

som forundes de paa Island oprettende Kjobstæder, af

17. Novbr. 1786, dens 15. §, og forstnævnte Forordn,

af 13. Junii 1787, dens 2. Cap. 2. og 11. §§, da ad-

skillige Handlende have deraf taget Anledning til at

udstrække deres Handel langt over de Grændser, som
de om Frihandelen udgangne Anordninger og sammes
egentlige Hensigt og Mening udmærke og medfore.

O Rentek. Plak. 23. April 1793 3 Plak. 28. Decbr. 1836.

1. Juni.
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28 Rkntek. Plak. ang. Handelen paa Island.

1792. For da at forekomme denne Misbrug, der i Tiden kunde

1. Juni. have de skadeligste Folger for Handelens Drift i det

Hele, har Rans kgl. Maj* allern. fundet for godt at be-

stemme : at de Friheder, som ere tilstaaede Kjobstæ-

derne, ved Anordningen af 17. Novbr. 1786, dens 4.,

6- og 7. §§, sammenholdte med Plak. af 18. August

næstforhen, dens 12. §, hvorpaa de foranforte Steder,

nemlig Plakatens 13. §, Anordningen om Kjobstædernes

Friheder, dens 15. §, og Forordningen af 13. Junii 1787,

dens 2. Cap. 2. og 11. §§, grunde sig, ikke kunne

ejælde uden for dem, der holde Dug og Disk i Kjcib-

stæderne, og fore en stadig Handel sammesteds, saoit

at Udliggerne, ifcilge Forordningen af 13. Junii 1787,

dens 2. Cap. 12. og 13. §§, ligeledes skulle være plig-

tige til at fore Handel saavel Vinter som Sommer;

hvoraf tillige flyder: a) at hvad Plakatens 13. §, An-

ordningen om Kjobstædernes Friheder, dens 15. §, og

Forordningens 2. Cap. 2. og 11. §§ melde om saadanne

Borgere, ikke forstaaes anderledes, end om dem, der

have bosat sig i Kjobstæderne
,

og der handle saavel

Vinler som Sommer, enten selv, eller ved deres decla-

rerede Factorer; men hvad desuden meldes i de sidst

anforte 4 Steder, al de nemh'g kunne handle med eller

til hvilket Udliggersted de ville, kan ikke, naar det

skulde være udenfor Districlet, væ.re anderledes at for-

staae, end alene om Speculant-Handel af Skibene, ved

at ligge i 4 Uger, uden al oprette mindste Handel paa

Landet, enten ved at opkaste noget Skuur, eller ved

der at opsætte nogen Bygning; ligesom de og alene i

de ordentlige Kjabstæder, eller ved Handelens Frigivelse

antagne eller herefter ved Vort Rentekammers Appro-

bation oprettende Udligger- Havne, maae ligge og drive

saadan Handel. — b) al Ingen, som har etableret sig

i een Kjobslæd, eller dens District, maa enten selv elier

ved Factor tage Borgerskab, eller anlægge nogen Han-

del i en anden Kjobstæd eller dens District, under Navn

af, at han selv, eller hans Factor, der tager Borgerskab,
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eller under Paaskud, at Sidstbenævnte, der forer Han-

del for siu egen Regning, hvorfor han og, naar Ovrig-

heden finder saadant Foregivende om egen Handel

mistænkeligt, skal med. corporlig Eed for Retten godt-

gjore, at Alt, hvad han agter at handle med, saavel

Indfcirseis- som Retour-Vare, ere ham .alene, og ingen

Anden i et andet District, tilhorende. — c) at de, som
fra Danmark, Norge eller Fyrstendommene ville drive

Handel i Landet, bor og i Kjobstæderne være etable-

rede, opfore Bygninger, og der, i det mindste ved

^eres Factor, som i saa Fald bor tage Borgerskab,

^olde Dug og Disk, samt fore Handel Vinter og Som-
^^r, uden hvilket han ikke maa handle paa noget Ud-

%gersted, uden som Speculant-Handler i i Uger;

*^^lgelig maa han ikke antage nogen anden Factor i sit

Sted, og gjcire en Saadan til Borger, mindre antage

^Qgen Bonde til at drive Handel for sig om Vinteren,

'hvorefter alle Vedkommende kunne vide at rette sig.

Rentekammeret den 1. Junii 1792.

Reskript til samtlige Biskopper i Danmark,

Norge og Island, ang. Confirmation i Sygdoms-

Tilfælde. Christiansborg 22. Junii 1792\ —
^_^^jendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1793.

Tegn. LXXXXIV, 375"—3765 Rubr. i Norske Tegn. 44
C'XLIV), 84

5 Fogtm. (dog uden at omtale Island) VI. 6, 472.

Christian den Syvende &c. V. G. T. Da det er

^^^St i Erfaring, at der adskillige Steder i Vore Riger

Lande befindes unge Mennesker, som, unglet de
besidde de fornødne Kundskaber, dog formedelst Svag-
bed ere salte ud af Sland til offentlisen at kunne frem-
stille

til Confirmation i Kirkerne: — saa ville Vi, i

Anledning deraf, herved allern. have dig bemyndiget til,

for saavidt det dig anbelroede (N. N.) Stift angaaer, at

'3 General-Kirke-Inspect.-Coll. Skriv. 1. Mai 1764.
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4792. bevilge Confirmation hjemme i Huset i Vidners Nær-

l^^r^T^ værelse for saadanne svaee Mennesker, Dermed skeer
22. Juni. ^

Vor Villie. Befalende &c. Christiansborg den 22. Junii

1792. [ad mandatum],

r

30. Juni. Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd

i Danmark, Norge og Island, ang. Exspectancer

og Vice-Embedsmænd. Khavn 30. Juni 1792. —
Publiceret paa Ålthinget 1795 og Uddrag trykt i Ålthingsbogen

s. A. Nr. XXIV. 1, S. 14. Canc. Brevb. for 1792, Nr. 2612,

S. 1870-1871. Fogtm. VI. 6, 477-478.

P. M. Ved Cabinets-Ordre, som her igjennem ved

Circulair-Skrivelse af 22. Decembr. 1770 ^ blev bekjendt-

gjort samtlige Stiftamtmænd og Biskopper i Danmark,

samt Statholderen i Norge, med Anmodning at tilkjende-

give 5vrige Vedkommende samme, behagede det Hans

Kgl. Maj* iblandt Andet at befale, at naar noget Em-

bede, hvorpaa kongelig Exspectance til Nogen er ud-

slædt, maatte blive ledigt, der vel fornemmelig skal

reflecteres paa dem, som derom allerede have faaet

Forhaabning, men at samme Persons Duelighed og Op-

forsel tillige paa den Tid skal nOie uudersoges, og at

den, som enten ikke maalte være vel skikket, eller ved

slet Opforsel kunde have gjort sig uværdig dertil, skal

aldeles miste den ham i saa Maade forlente kongelige

Naade. IfSlge heraf er det ved bemeldte Skrivelse

bleven foranstaltet, at naar noget under Cancelliet hen-

hiirende Embede, hvorpaa Exspectance har været ud-

givet, er bleven ledigt, saadant da slrax udi Cancelliet

skulde anmeldes, tillige med den anbefalede Forklaring

om den Persons Forhold og Duehghed, som maatte

have Lofte derpaa, samt at denne ikke har tiltraadt

eller befattet sig med Embedet fOr end efler nærmere

Resolution. — Da allerhoistbemeldte H. Maj* nu under

15. d. M. allern. har behaget at resolvere: at det, som

O see m. B., S. 690—692.

I
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ved ovenanfcirle allerh. Resolution er fastsat, angaaende

dem, der benaades med Exspeclance, ogsaa skal ex-

tenderes til dem, der forundes Vice-Embeder: — saa

skulle man herved tjenstligst anmode (Tit.) at ville be-

hageligen have dette i Erindring for Fremtiden, i Hen-

seende til dem, som benaades med Vice-Embeder,

naar noget virkeligt Embede, hvortil de, ifolge deres

Bestallinger, skulde ascendere, bliver ledigt, saa at In-

gen af disse nyder Lou eller Indkomst for end Indbe-

retning er skeet og Resolution derpaa er falden; og

ville De derom idvrigt underrette de Vedkommende.

Det kongelige Danske Cancellie den 30. Junii 1792.

Convention mellem Danmark og M^rkgrev- 7. Juii.

skabet Baden, ang. Afdragsrettens Ophævelse.

Frederiksberg 7, Juli 1792. — Denne Convention,

hvis fuldstændige Titel er: Convention zwischen Seiner Ma-
Jestat dem Kbnige zu Danemark, Norwegen und Seiner

I^urchlaucht dem Marggrafen zu Baden, wegen wechselzeitiger

Å.ufhebung des Abzugs-Rechf' — er publiceret paa Ålthinget

1793 og Rubrum (paa Tydsk) tiykt i Althingsbogen s. A. Nr.

2, S. 25; den er ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsam-

^ingen for Skalholts Stilt 1793. — Canc. Circ, 24. Novbr. 1792,

hvorved Exemplarer af Conventionen tilstilles alle Stiftamtmænd
og Amtmænd, m. fl. i Canc. Brevb. 1792, Nr. 4517, S. 1258

— I259j Fogtm. VI. 6, 583^ bekjendtgjort ved Raadstue-Plakat

^- December 1792. Qvart-Forr. for 1792, S. 317 — 318;

Schou X, 444.

Cancellie-Plakat ang. Regnskabs-Aflæggelse for 17, August.

Afgiften afBoertilRevisions-Comptoirerne. Khavn
17. August 1792. — Publiceret paa Ålthinget 1793 og

Rubrum trykt i Althingsbogen s. A- Nr. 16 a, S. 13^ ligeledes

bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1793.

Original-Aftryk hos Hbpffiier. Qvart-Forr. for 1792, S. 171-

172^ Schou X, 404. — Med Hensyn til denne Plakats An-
vendelse og Gyldighed i Island see de ved For. 13. Januar

1792 anferte Bemærkninger.
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1792. Forordning ang. Stævningers Forkyndelse m. v.
^ugust.

j j)a,iniark og Norge. Frederiksberg 24. Au-
gust 1792. — Publiceret paa Althinget 1793 og Rubrum

• tiykt i Althingsbogen s, A. Nr. 16 b, S. IS; ligeledes bekjendt-

gjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1793. — Siell.

Reg. 80, 347. Original-Aftiyk hos Hfipffner, Qvart-Forr. for

1792, S. 172-173; Schou X, 405-406.

Forordning, 'som fastsætter, hvorledes der i bene-

ficeerte og befalede Sager bbr forholdes med Stævnin-

gers Forkyndelse i Kj5bstædernej samt med Udnævnelser

til Syns- og Taxalions - Forretninger i deslige Sager,

saavel i Byerne som paa Landet, i Danmark og Norge.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at ligesom

Vi ved Forordningen af 24. Juli 1789 ^ have foreskrevet,

hvad der skal iagttages ved Stævningers Forkyndelse

og Prokuratorers frie Befordring i beneficerede Sager,

der behandles ved Retterne paa Landet, i Vort Rige

Danmark; saa have Vi, i Overeensstemmelse med de i

bemeldte Lovgivning forudskikkede Grundsætninger,

fundet for godt, herved endvidere at bestemme de

Regler, som bor folges i Henseende til deshge Varslers

Forkyndelse i Kjbbslæderne , samt hvorledes der alle-

vegne bor forholdes med Udnævnelser til Syns- og

Taxations-Forretninger, naar disse udfordres i befalede

Sager. Thi byde Vi hermed allern.:

1) At, i de Kjobstæder, hvor der ere bestandige

Stævningsmænd, skulle disse være pligtige til, uden

Betaling, at forkynde de fornodne Varsler, saavel i alle

offentlige som de Fattiges Sager; men, hvor saadanne

') For. 24. Juli 1789, ^fim Procuratorers Befordring og Stæv-

ningers Forkyndelse i beneficerede Sager i Danmark", er

ikke sendt til Island eller der publiceret} dens § 3 be-

stemmer: „Stævningers og Varslers Forkyndelse h'6v for-

rettes uden Betaling, og denne Byrde fordeles iblandt

BSndeme i Sognet ved Omgang" 5
jevnf. For. 3. Juni

1796 S 22.
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Stævne -Vidner ikke ere beskikkede, b6r denne Byrde 4792.

fordeles paa samtlige Byens Borgere og Indvaanere. — 24. August

2) Naar Syns-, Gransknings- og Taxations -Forretninger

1 deslige Sager finde Sted, bor samme (hvad enten det
er

1 Byen eller paa Landet) ligeledes uden Betaling

forretles af erfarne Haandværkere, eller andre kyndige
Mænd af Jurisdiclionens Beboere. Og paa det at Ingen
skal bebyrdes mere , end der, efter rigtig Omgang,
falder i hans Lod, hQv der i enhver Jurisdiction holdes
eo ordentlig Fortegnelse over alle dem, som dertil ud-

nævnes. — 3) Dersom Nodvendigheden i overordentlige

Tilfælde kræver, at Granskningsmænd maae soges i en

^''enimed Jurisdiction, paa den i Forordningen af 12.

Februarii 1790 ^ foreskrevne Maade, da bor disse dog

^yde billig Betaling for deres hafte Bekostninger og
VI •

uioie Ved Forretninsen. — Hvorefter de Vedkommende

For. 12. Febr. 1790 om: ^.hvorledes der skal forholdes

Qied Synsmænds Udnævnelse, naar der ikke i den Juris-

diction, hvor Tingen eller Eiendommen er beliggende og

Hoved-Sagen fcires, findes det tbrnfidne Antal af kyndige

^^End, til at bedomme det, som er Gjenstand for Gransk-

^ngen", — der ibvrigt ikke er sendt til Island eller flér pu-

bliceret, — befaler: „at, naar der til Tvistigheders Afgjdrelse

udfordres Granskningsforretninger, og der under den

Jurisdiction, hvor Tingen er beliggende eller Sagen be-

handles, ikke maatte findes det forntidne Antal af saa-

danne kyndige Mænd, som udkræves til at bedfimme det,

der ved Forretningen paasigtes , da skal Amtmanden,
dersom de gives i Amtet, bemyndige en anden Eet, som
er deres Værnething, til at udnævne dem og imodtage

deres edelige Forklaring om den af dem holdte Besigtelse
5

iiien, dersom et saa overordentligt Tilfælde skulde ind-

træffe, at der til Forretningen maatte behøves særdeles

kunsterfame Mænd
,
og åisse ikke heller i Amtet kunde

findes, da skal Amtmanden hos Ovrigheden paa et andet

Sted, hvor der ere saadanne Personer, begjære dem derfra

udmeldte, paa den Parts Bekostning, som anholder derom".
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^792. sig allerund. have at rette. Givet paa Vort Slot Fride-

24^gust ''i^^^sberg den 24. August 1792.

25. August. Rentekammer - Skrivelse til Oeconomie- og

Commercecollegiuin, ang. et Project om Potaske-

Tilvirkning i Island. Khavn 25. August 1792.
— Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 982.

Ved Promem. af 3. passati har det kongelige Gene-

ral- Landoeconomie- og Commercc-Gollegium behaget

al tilstille delte Kammer en Anscigning fra Handelshuset

Blacks Enke & Comp. om Monopolium paa at brænde

Potaske i Island til Udforsel til fremmede Steder, samt

deraf at nyde Exportations-Præmie. Efter at have taget

Sagen under Overveiels.e , skulde vi ikke undlade at

formelde til tjenstligst Gjensvar og videre Bekjendlgjo-

relse for Supplikanten, at, foruden at man ikke kan

indlade sig i den ansogte Præmie, finde vi og betæn-

keligt at bevilge noget Monopolium, ligesom vi og troe,

at et saadant her vilde være overflødigt for Supplikan-

ten, da det næppe er at formode, at flere Handelshuse

vilde ved Potaske -Kogeries Anlæg i det Store concur-

rere med ham. Vi have derhos bemærket tvende Om-
stændigheder eller Vanskeligheder ved det intenderte

Anlæg, der vil mcide Supplikanten, som vi have Aarsag

at formode han ikke har laget under Overveielse, nem-

lig den ene : at Indbyggerne paa den Tid, da Tangen eller

Sdplanterne skal samles, ere beskjæftigede med Fiskeriet

og deres Handel, saa at han ikke kan gjc5re sig syn-

derlig Regning paa deres Arbeide derved; og den

anden: at Tangen er en Herlighed ved Jorderne, hvis

Eiere og Leilændinger benytte den til Brændsel, og at

Supplikanten altsaa ikke kan blive raadig derover uden

for Belalning, saaledes som han derom kan affinde sig

med dem. Rentekammeret den 25. August 1792.
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Rentekammer- Circulaire til Stiftamtmanden og ^792.

Amtmændene i Island, ang. Afskaffelse af Præmier 2871^81.
for Baadebyggerie. Khavn 28. August 1792.—
Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 990—992.

Vel har man ved en og anden Leilighed tilstaaet

Præmier forudviisle Vindskibelighed ved Baadebyggerie;

'^en da disse Præmie-Æskninger tiltage, og vi ikke

finde at Præmier herfor kan finde Sted, da Arbeidet

Itinner sig selv, saa ville vi forvente, at (Til.) ikke mod-

^^ger flere Attester til Præmiers Erholdelse for dette

Arbeide. Rentekammeret den 28. August 1792.

Testament, hvorved af Sysselmand i Norder- so. August,

^ula Syssel, Petur Thorsteinsson, opretles et

^egat til Fordeel far Fattige i Vallanes Rep.

K^tilstad 30. August 1792'. — Onglnal-Gjenpart

^ <iet forrige Cancellies Archiv „Islandske &c. Indlægge" til

^9. April 1793, under hvilket Datum den kongelige Confirma-

^on er meddeelt. Testamentet findes og indfort i Norske Reg.

656 — 657. Udgiverne have ogsaa dermed sammenlignet

dem af Amtmand Havstein i Nord- og Oster-Amtet velvil-

^gen meddeelt Afskrift

Da jeg Undertegnede Peter Thorstcinsen allerede

^aver opnaael af Guds Naade en hoi Alder, og haver

daglig al vente at Livets og Dodens Herre mig fra

^elie limelige Liv til sig vil henkalde, saa giver jeg

sidste Villie hermed tilkjende og-paa Hans kgL
^^j*' forventende allern. Approbation gjor en testamen-

tarisk Disposition paa min ringe Efterladenskab saaledes, .

nemlig; at min nuværende kjære Ægtehustru Sigrider

^lafsdalter, saasom vi efter mange Aars Ægteskab ei have

^''orhaabning om Livsarvinger, skal efter min dodelige

^^fgang, om hun mig længere lever, opbære, foruden
hvis hun i Boen indforte, og hvorpaa en nbiagtig Spe-

kgL Confirmat. 19. April 1793.
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1792. cification blev forfattet paa vores Bryllupsdag den 8,

30. August. Oktbr. 1774, samt Morgengaven: den Jord GlunjslaSir,

beliggende inden Nordere-Mnhle Syssel, i Dyrbed XIV

Hundrede, item fem og tyve Hundrede paa Landsviis,

eller 100 Rd. til Species i Penge og andre hende tjen-

lige L(3s(3re, hvilket tilsammen dg bliver at ansee for

den hende i vores efter den islandske Lov indrettede

Ægteskabscontracl af mig udlovede Tilgave; ligesom

hun og derforuden efter min Dag skal beholde, saa-

længe hun bliver i Enkestand, Afgiften af Jorden Tung-

hage [= Tunguhagi] med Hjaleien Arnkelsgerde, belig-

gende inden Sondre-Muhle Syssel, i Dyrhed tilsammen

XX Hundrede og de dertil horende tre og et halvt In-

ventarii-Qvilder til sin Underholdning, men efter hendes

dodelige Afgang, eller dersom hun Ægteskab indgaaer,

skal sidstbemeldte Jord Tunghage med Hjaleien og Qvil-

derne igjen henfalde til mine rette Arvinger. — 2) An-

gaaende de to mine Sonner.- som nu ere i Live efter

min afgangne forrige Hustru Thorun Gudmundsdatter,

nemlig Gudmund, som er Sysselmand i Norder-Muhle

Syssel, og Sivert, som er Sysselmand i Kjose og Her-

redsdommer i Guldbringe Sysseler, samt tvende gifte

Dottre, Bjorg og Holmfrid, da, som paa bemeldte mine

tvende Sonners Oplæring og Studia, besynderlig i de

mange Aar de sig opholdte ved Kjøbenhavns Universitet,

ere medgaaede, ei eneste alle deres Arvemidler efter

deres Moder og Modermoder, men og en Deel af deres

ventende Fædernearv: saa haver jeg fundet for billigt,

det saaledes at anordne^ at bemeldte mine to Scinner efter

• min Dag ikke skal beregnes til Arveskifte hvis paa

deres Studia er tilkostet og af mig udgivet, men at de

derimod i al Arv, saa af faste som l(5se Gods, ikke

opbærer mere end hver af deres bemeldte S5stre

Bjcirg og Holmfrider, nemlig hver af dem en Fjerde-

Part, iberegnet hvis jeg hver af dem til Udstyr og Bo-

sættelse kan have udgivet, alt efter de sidste Optegnelser,

som herpaa vil befindes at være af mig forfattede. —



P. Thorsteinssons Lbgat til Fattige. 37

3) At Jomfru Anne Christine, dersom hun mig overlever 1792.

og min Dodsdag hos mig opbier, skal, i Betragtning af ^q^^^^^^^
hendes lange og tro Tjeneste hos mig, nyde og bekomme
efter min Dag Jorden Utnyrdingsstad inden Sonder-Muhle

Syssel, i Dyrhed VIII Hundrede med et Inventarii-Qvilde,

og dertil i Penge 50 Rd. til Croner, dog at bemeldte

Jord og Qvildet, samt Pengene eller deres Værdie, efter

hendes Afgang, dersom hun da samme til Ingen haver

overdraget, og ikke heller haver Livsarvinger, ingen-

lunde skal tilfalde hendes, men mine Arvinger. —
^) At den mig under Nr. 3376 udi den nye oprettede

danske og norske Speciesbanque tilhørende halve Actie

Paa 200 Rd. Species efter min Dag skal tilhore to af

Almisse- og Repslemmer i Vallenes Kirkesogn inden

Sbnder-Muhle Syssel, helst bosiddende, der have mange

umyndige Born, som af vedkommende Sysselmand maatte

^Btes dertil de værdigste, saaledes, at bemeldte Fattige

^ai'hg opbærer det Udbytte og Renter, som af bemeldte

to Hundrede Rigsdaler, som en i alle Tilfælde uryggelig

og fast Capital, kan falde, hvilken som en Donation

pios usus iovrigt overlades til vedkommende Amt-

*^8ends og Sysselmænds Forvaltning og Bestyrelse til

Fattiges Bedste.

Til Bekræftelse ere alle tre heraf forfattede hge-

lydende Gjenparter af mig og to som Vidner tilnævnte

gode Mænd underskrevne og forseglede.

Ketelstæd den 30. Augusti 1792.

P. Thorsteinssen.

(L, S.)

Som Vidner undertegne:

Thorsteenssen mppria. Sigfus Gudmundsen mppria.

(L. S.) (L. S.)

Cancellie • Skrivelse til Rentekammeret, ang. i. Septbr.

Indførelse af Afgift af Arv, Khavn 1. Septbr.
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1792. 1792. — CancelL Brevbog 1792, Nr. 3389, S. 553-554.

T^r. ^ogt^- 6, 517.

P. M. Det har behai^et det kongelige Rentekam-

mer under 18. f. M. at forlange delle Collegii Betænk-

ning om: hvorvidt de Bornholm meddeelle Privilegiet

maatte kunne hindre, at den ved allern. Resolution af

22. Junii sidsll. paabudne Afgift til den kongelige Gasse

af Arveniidler, som tilfalde Andre end dem, som ere

Arveladeren nærmest paarbrende
,

ogsaa der finder

Sted eller ikke, samt hvorvidt Skifteforvaltningens Ind-

retning udi Island, Finmarken og Færoerne, kan ansees

at ville lægge nogen Vanskelighed i Veien for Regnskabs-

væsenet, Oppebbrselen og Controllen ved denne Afgift,

eller ikke, og iovrigt: om Noget videre i denne Anled-

ning maatte haves at erindre. — Til Opfyldelse heraf

skulde man, ved Bilagets Tilbagesendelse, samt ved at

lade folge Gjenparter af tvende Friderici tertii Breve,

dat. 29. Decembr. 1658 og 3. Maji 1659, og af Reskr.

under 21. Scptbr. 1770, tjenstligst melde, at Cancelliet

ikke finder, at Bornholms Indbyggere paa Grund deraf

have Adgang til Befrielse for den omhandlede Afgift.

—

Hvad den anden Post betræfFer, da er Skifteforvaltnin-

gens Indretning paa Island, Færcierne og Finmarken,

den samme som i Norge, blot med den Forskjel, at

paa Island holdes de civile Skifter af Sysselmændene,

og efter de kongelige Embedsmænd af Amtmændene,

istedenfor at de paa Færoerne og i Finmarken forretles

af Sorenskriverne. Det sees altsaa ikke, at der fra

denne Side kan ventes nogen Vanskelighed i Henseende

lil Udfbrelsen af de i den foreslagne Anordning be-

stemte Forholdsregler. Cancelliet den 1. Septbr. 1792,

12. Septbr. Forordning ang. Afgift af Arv. Frederiks-

berg 12. Septbr. 1792*. — Publiceret paa Althinget

O Kgl. Resol. 19. Septbr. 17925 Justitsminist. Skriv. 17. No-

vembr. 1849 j Cultusminist. Skriv. 23. Febr. 1850,



Fon. AWG. Afgift af Arv. 39

1793 og Rubrum trykt i Althingsbogen s. A. Nr. 16. c, S. 14; 1792.
Hgeledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 12. Septbr.

1793. Originalen er indheftet med Resol. 19. Septbr. (nedenf.) — ^"^^

i Rentek. Danske Relat. og Resol. Prot. for 1792, Litr. B,

Nr. 1925 Rentek. Danske Exped. Prot. 38, Nr. 499, S. 281—
285. Original- Aftryk hos HbpfFner. Qvart-Forr. for 1792,

176-182; Schou X, 406-412.

Forordning ang. en Afgift af Arv, som tilfalder

Andre end Ægtefælle, Livs- Arvinger, Fader, Moder og

dem, som med hende arve, i Kongerigerne Danmark
Og Norge med underliggende Lande.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at ligesom

Vi ere betænkte paa efterhaanden at ophæve adskillige

^''a gammel Tid af paalagte Afgifter, som ikke indbringe

saa raeget, at Fordelen, som derved vindes for Vore

^iiiancer, kan veie op imod de Besværligheder, de for-

aarsage Vore Undersaatter, og Vi allerede dermed ved

anden Vores Forordning af Dags Dato, som ophæver

hidtil i Vore Riger Danmark og Norge paabudne

^ielsepenge, have ladet gjcire Begyndelse, saa kræver

*^^rimod og paa den anden Side Nødvendighed, at

Midler maae anvendes til at vedligeholde Ligevægt

*tnellem Vore indlægler og Udgifter. Vi have derfor

^^get under Overveielse, hvorledes dette maalle kunne

^Pnaaes ved Paabud, som for de Ydende ere mindst

^''ykkende. En Afgift af Arv, som falder til Arvelader-
nes Beslægtede i Sidelinier eller og andre uden Slægt-
skab med hine, er i Hensigt hertil, ligesom den allerede

* aodre Lande forlængst er indført, forekommet Os at

vaere et af de tjenlisste o£^ bedste, da den af Enhver,

"ken nogen saadan, Afgiften undergiven, Arv tilfalder,

erleegges eengang, og ydes kun af en virkelig og

^''ormue, som lilfældigviis bliver Arvingen til Deel,

^§ hvilken han ofte kan ansee som uventet. I Belragt-

heraf have Vi besluttet at paabyde en saadan

.
dog med Undtagelser og Indskrænkninger

^ <3e Tilfælde,
i hvilke Billigheds-Grunde synes at tale
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H

1792. for Arvetageren til Befrielse. Vi byde og befale saa-

12. Septbr. ledes ailern. Folgende:

1) Af al Arv, som enten efter Loven, Testamente

eller Forening tilfalder Andre end Arveladerens Ægte-

. fælle, Born eller Livs -Arvinger, Fader og Moder, Sod-

skende, naar de, eller deres Bcirn i deres Sted, arve

tilligemed Moder, saavel som af Legater eller Gaver,

som ved Dodsfald tilfalde andre end nysnævnte Per-

soner, skal til Vores Kasse erlægges 4 pCt., eller fire

Rigsdaler af hvert Hundrede Rigsdaler Kapital eller

Værdie, som Arven udgjtjr. — 2) Herfra undlages alene

:

a) de Boer, hvis hele beholdne Formue er under 100

Rd.; — b) Midler og Formue, der gives til offentlig

Brug i Vore Riger og Lande; — c) Pensioner, som

Nogen til sin Underholdning eller til andet Brug paa

en^vis bestemt Tid, ikke længere end een Persons Livs-

tid, legeres; — d) de Arvemidler, af hvilke Sjetle-Penge

erlægges; i hvilke Tilfælde foranforte Afgift ikke til

Vores Kasse erlægges. — 3) Afgiften forfalder ved Arve-

laderens Dod, men betales kun af den beholdne Arv,

og erlægges ved Skiftets Slutning, hvor Skifte foretages.

Tiltræder myndig og nærværende Arving selv Arven,

da erlægges Afgiften inden Aar og Dag efter DOds-

faldel, eller, hvis Proclama udslædes, da i det seneste

3 Maaneder efter at samme er udlobet. Udfores

Arven af Landet og Tieude-Penge blive at beregne,

da afdrages forst de her paabudne 4 pCl., for Tiende-

Penge beregnes til Afdrag. — 4) Værdien af faste

Eiendorame og Losore , med videre , som ikke be-

staaer i rede Penge, bliver at bestemme efter de lov-

lige Vurderings- eller Auctions-Forretninger, som lægges

lil Grund ved Skifte og^ Deling, hvor samme under

ordentlige eller overordentlige Skifteforvallere foretages.

Men dele myndige og tilstedeværende Arvinger sig selv

imellem, eller Nogen tiltræder Arv uden Skifte, da an-

give Arvetagerne Arvens fulde Værdie paa Tro og Love

og efter bedste Skj5onende, saaledes som de driste sig

1
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til deres Angivelses Riglighed med Lovens Eed al be- 1792.

kræfte, naar forlanges. — 5) Naar ved Skiftets Slutning, 12. Septbr,

hvor Skifte skeer, find es uvisse Fordringer, da anslaaes

samme efter bedste Skjonnende liJ den Sum, som Ved-

kommende i al Fald vilde afstaae dem for, af hvilken

Sum Afgiften erlægges under Eet med den, som for

fioets rede og visse Formue er at udrede. Hvor der-

imod Arvingerne selv dele sig imellem, eller enkelt

Arving uden Skiftebehandling tiltræder Boet, bor dets

hele Formues Værdie, de uvisse Fordringer deri be-

^'egnede, efter bedste Skjonnende anslaaes under Eet,

paa den i § 4 foreskrevne Maade. — 6) Skulde det

indtræffe, at nogen Arving, hvis Arvelod er Afgiften

undergiven, ved Doden afgaaer, forend Afgiften, ifolge

denne Anordning, bor være betalt, og bemeldte hans

Arvelod ved hans Dod tilfalder andre ham ikke nær-

mere Beslægtede, end at Afgift til Vores Kasse paany

kunde forfalde, da skal Afgiften af denne Arvelod dog

^kkun eengang erlægges, paa den Tid nemiig, naar den
*^fa det forste Bo, hvor Arven faldt, udbetales. —

Til de Midler og Eiendomme, af hvilke Afgiften svares

^f*5]ge foranfdrte § 1, og i de Tilfælde, som der nævnes,

henhbre ogsaa Lehne, Stamgodser og andre Fideicom-

w^isser. Men da disse ere i Henseende tii Arvefageren

^^ler Lehnsfolgeren forskjellige fra andre Arvemidler,

isaer deri: at han ikke derover har den frie Raadighed,

som over andre Eiendomme og Capitaler, og han ofte

Ved Tiltrædelsen er i Nodvendighed tii at anvende

^^kostninger derpaa, som ikke altid erstattes ham eller

hans Arvinger, naar' disse fra Eiendomftiene udelukkes,

hvortil endnu kommer, at ofte med deslige Eiendomme
betydelige Byrder ere forbundne, saa skal dermed for-

^^*^es saaledes: a) Værdien af Godset og af AU, hvad
dermed folger, være sig lose eller faste Eiendomme,
for saavidt nemlig de ikke bestaae i rede Penge, eller

ved Ereclionen er ansat til en vis Sum, angiver Til-

Iræderen efter bedste Skjonnende til den Sum, som det
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4792. kan agtes at være værd efter de Fordele og Byrder,

12. Septbr. som derpaa hæfte for bestandig eller for en Tid, eller,
.

hvilket er det samme, til den Sum, som han, i den

Forfatning det er med Fordele og Byrder, vilde sælge

det for, hvis det stod ham frit for at sælge det. Er

Tiltræderen umyndig, da skeer Angivelsen over Vær-

dien efter samme Regel af • hans Formynder; er han

mindreaarig, da af ham og Værge. Men hvad enten

Aneivelsen saaledes skeer af Tiltræderen selv , eJler

af Andre med ham eller paa hans Vegne, da maå
den afgives saaledes, at den eller de Angivende med
Eed kunne bekræfte Angivelsens Rigtighed, naar for-

langes; — b) Naar Værdien er angiven, bestemmes

derefter Afgiftens Sum, og ansees som forfalden til Be-

taling; men Betalingen selv lillades at skee i 5 paa

hinanden folgende Aar, med V5 hvert Aar. Doer Til-

træderen inden bemeldte 5 Aars Forl5b, da betales

det endnu Resterende af hans Eftermand, hvis denne

er den Afd(5de saa nær beslægtet, at han, ifalge § 1,

er selv fri for Afgiften; men er han den Afd5de kun i

de Grader beslægtet, at Afgiften paany er at erlægge, da

ophorer den Afdodes Afgift ved hans Dod, og da be-

gynder den efterfolgende Tiltræders fulde Afgift, saa-

ledes som i det Foregaaende er meldt. Saa længe og

for saavidt Afgiften ikke er betalt, hæfter den paa Ind-

komsterne af Godset; — c) Af AIIodial-Gods og Midler,

som ikke under Lehn-, Slamgodser og andre Fideicom-

misser henhore, tilsvares Afgiften efter de Regler, som

for Arvegods og Midler i Almindelighed ere bestemte;

— d) I Henseende til rede Fideicommis-Capitaler, da

forholdes dermed paa samme Maade og efter samme

Regler, som for Fideicommis- Godser ere foreskrevne,

kun med den Forskjel, at her ikke behoves Angivelse

under Eeds Forpligtelse. — 8) Det er ved Lovens 5.

Bogs 2. Gap. i. Art., samt ved Forordn, af 10. August

4697, befalet, at naar Nogen ved Dbden afgaaer og

efterlader sig enten umyndige, eller fraværende, eller
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ingen Arvinger, da skulle den Afdbdes efterladte til- 1792.

stedeværende Arvinger, elier hvo som i Huset er, hvor 12. Septbr.

den Afdodes Gods og Midler findes, under 100 Rd.

Straf, slrax angive Dodsfaidet for Stedets Skifteret eller

Skifieforvalter. Denne Anordning igjentages hei-ved, og

udstrækkes endvidere ogsaa til saadanne Dddsfald, hvor

myndige Arvinger selv ere tilstede, saa at herefter skulle

alle Dodsfald, under foranforte Straf, strax anmeldes

*"or ethvert Steds ordentlige Skifteforvalter, som antegner

alle deslige Anmeldelser i sin SkifteprotocoJ. Dernæst

foretager han paa lovlig Maade de Skifter, hvilke han

6r berettiget til at behandle, og bliver ansvarlig til, at

Afgiften, naar og for saavidl den svares bor, vorder

^''lagt for end Skiftet sluttes. Men hvor der er over-

ordentlige Skifleforvaltere, saasom Commissarier, testa-

Q^entariske Executorer, Samfrænder og deslige, der

^ave disse at paasee det saaledes Forncidne i Hen-

seende til Afgiften. Dele Arvinger sig seiv imellem, eller

Nogen tiltræder Arv uden Skifte, da besorge disse selv

^^'giftens rigtige Erlæggelse, og hæfte imidlertid, Een
*^or Alle og Alle for Een, for samme. — 9) Ligesom alle

I>(idsfald skulle, efter næslforegaaende §, strax naar

de indtræffe, anmeldes for Stedets ordentlige Skiftefor-

valter, saa skulle og til ham af de overordentlige Skifte-

forvaltere, hvor disse ere, og af Arvingerne selv, hvor

disse dele sig selv imellem, eiler tiltræde Arv uden
^*^irte, til de Tider, naar Afgiften ved Skiftels Slutning,

eller af Arvingen selv uden Skifte er at erlægge, ind-

berettes, om Noget, og da hvad, tilkommer Vores Kasse,

Samt naar og hvor Afgiften er erlagt, hvilket den al-

mindelige Skifteforvalter da, i Overeensstemmelse med
den til ham givne Indberetning, antegner summarisk i

sin Skifieprolocol. Henstaae Skifterunder overordentlige

Skifleforvaltere længere end Aar og Dag efter Dodsfaldet

uafsluttede, da skulle bemeldte overordentlige Skiftefor-

valtere
til Stedets ordentlige Skifteforvaltere indberette,

hvorpaaSlumingen beroer, hvilketsiden aarligenigjentages



1

44 For. ang. Afgift af Arv.

1792. saa længe, indtil Skiftebehandlingen er tilendebragt —
12. Septbr. 10) Befindes det nogensinde, at Dolgsmaal er bleven

lagt paa Arv eller en Deel deraf, da skal Afgiften af

det Fordulgte betales tredobbelt, Udeblives med Af-

giftens Betaling, da erlægges den dobbelt. — 11) Af-

giften indbetales i Vores Besidentsstad Kjobenhavn til

Vores Zahlkasse, i de ovrige Kjobstæder og paa Landet

i Vort Bige Danmark til vedkommende Amtskasser, i

Vort Bige Norge til Fogderne, og i Island og Færoerne

til Landfogderne, til hvert Aars 1 4. Januar og 1 4. Julii. Ved

Afleveringen affattes, under den eller de Afleverendes

Haand, trende ligelydende Designationer over Afgifts-

Summen, som betales, ogBoet, forhvilket denbetales, m.v.

Den ene af disse, med Oppeborsels-Betjentens Prima-

Qvittering, indsendes slrax til Vort Bentekammer; den

anden med paalegnet Secunda-Qvittering beholder den

eller de Afleverende; og den tredie forbhver ved Oppe-

bcirsels-Begnskabet. — 12) De ordentlige Skifteforvaltere

bcir i de Designationer, som de efter foregaaende § 11

forfatte over de af dem oppebaarne og til Vores Kasse

betalende Afgifter, tillige anfcire, hvad for dem af over-

ordentlige Skifteforvaltere eller af Arvingerne selv, hvor

disse dele sig selv imellem, i Overeensstemmelse med
denne Forordnings § 9 er bleven anmeldt. Saa bor og

de ordentlige Skiftel'orvalteres Designationer sluttes med
Forklaring om, at ingen flere end de ^f dem anforte

og omforklarede Afgifter i det forlobne Halv-Aar have

været at beregne Vores Kasse til Indtægt for deres

Districter. — Naar det Tilfælde paa noget Sted ind-

træffer, at ingen Afgift er at erlægge til Vores Kasse,

da skal den ordentlige Skifteforvalter derom til de i

§ 11 bestemte Tider gjore Forklaring til Vort Bente-

kammer, saavel som og til Oppeborsels-Betjenten, som

lader Forklaringen folge ved sitBegnskab. — Hvorefter

de Vedkommende si^ allernnd. have at rette. Givet

paa Vort Slot Friderichsberg den 12. Septembr. 1792.
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Forordning ang. Execution efter Domme om ^'7^2.

Sigtelses- eller Benægtelses -Eed. Frederiksberg ^i:^!?!^

14. Septbr. 1792. — Publiceret paa Altlunget 1793 og

Rubrum trykt i Ålthingsbogen s. A. Nr. 16. d, S. U; ligeledes

bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1794.

— Siell. Reg. 80, 363. Original-Aftryk hos Hcipfiner. Qvart-
Forr. for 1792, S, 182-1835 Schou X, 413.

FoRonoNiNG, som bestemmer de Forholdsregler, der

bcir iagttages ved Execution af Domme, hvorefter Sig-

telses- eller Benægtelses-Eed er paalagt.

Vi Christian den Syvende <&c. G. A. V., at, da Vi

have erfaret, at Forordningen af 5. Novbr. 1723 (der

forbyder, at Sigtelses- eller Benægtelses-Eed, efter Domme,
som staae under Paaanke til hoiere Ret, maae imod-

^ages, saa længe den paagjældende Contrapart derimod

protesterer) misbruges af trættekjære Parter og Sag-

f(3rere, til derpaa at bygge idelige Indsigelser imod

I^'uldbyrdelsen af deslige Domme; — saa have Vi fundet

forncident, i denne Henseende at bestemme saadanne

Forholdsregler, at hverken den ene Part, formedelst

Sagens overilende Afgjcirelse ved Eed, skal sætles ud

Stand til at paaklage den afsagte Dom, eller den

anden Part skal kunne formaae, ved Udflugter, at spilde

biins Ret og forvolde ham unyttige Bekostninger. 1

^^vereensstemmelse med disse Grundsætninger befale

herved allern., at, naar Benægtelses- eller Siglelses-

E^d finder Sted, i Folge nogen Dom, der kan være

underkastet en hoiere Rets Paakjendelse, da skal ingen

indsigelse imod sammes Fyldestgjorelse ansees gyldig,

efter 3 Maaneders Forlob fra den Tid, Dommen er

bleven den Paagjældende lovligen forkyndet, med mindre

Stævning
til Overretten fremlægges, da der, i saa Til-

fælde, forholdes efter Danske Lovs 1—24- 54 og Norske
Lovs 1-^22—56; dog undtages de Sager, fra Nord-
landene og Finmarken, som ved Ober- Hofretten ere
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4792. blevne paadomte; i Henseende til hvilke det fore-

skrevne Tidsrum, i Betragtning af disse Amters Fra-
14. Septbr.

liggenhedj h'6r forlænges til 6 Maaneder, paa det at

Vedkommende kunne have Leilighed til at bes5rge de

fornødne Hoiesterets - Stævninger udtagne. Hvorefter

de Vedkommende sig allerund. have at rette. Givet

paa Vort Slot Friderichsberg den 14. Septbr. 1792.

16. Septbr. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Control med Landfogdens Be-

styrelse af den islandske Jordebogskasse. Khavn

15. Septbr. 1792. — l Anledning af en befrygtet Kasse-

Mangel hos Landfoged Skuli Magnusson overlader Kammeret

til Stiftamtmandens Forgodtbefindende j^eftersom Kassa- Man-

gelen maatte forefindes stor eller liden, og efter den Sikkerhed

De derefter maatte finde man kan have til den kongelige Kasses

Sikkerhed, enten for det ffirste at lade det beroe ved Seque-

stralionen og Suspensionen paa nærmere derom gjtirende Ind-

beretning og forventende Resolution, eller at tage alle fornfidne

Messtirer, i Overeens stemmels e med Kammerrettes-
Ordn ingen". Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1020,

15. Septbr. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan

Thorarensen, ang. Kongens Forkjobsret til Hvid-

Bjorne-Skind. Khavn den 15. Sepibr. 1792. —
Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1018.

Paa Hr. Amtmandens Forespørgsel ved Promem. 19.

Decbr. a. p. angaaende den Hans Maj' tilkommende

Forkjcibsrel til Skindet af en i Skagefjords Syssel skudt

hviil Bjdrn, skulde vi ikke undlade at formelde lil tjenstlig

Gjensvar og behagelig Underretning: at, da man her

ved Kammeret ikke veed noget særdeles Brug, som

man kunde gjOre sig deraf, saa kan Skindet være over-

ladt til vedkommende Sonders Raadighed. Rentekam-

meret den 45. Septbr.
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Kongelig Resolution ang. Afgift af Arv i J^^^s.

Island. Frederiksberg 19. Septembr. 1792. — i'g. Septb

I Rentekammerets Forestilling 11. Septbr. motiveres nogle Mo-
menter i For. 12. Septbr. ang. Indibrelse af Afgift af Arv.

Med Hensyn til Island bemærkes, at Afgiften af dette Land
ikke kunde ansees at erstatte Vidtloftigheden ved dens Oppe-
bcirsel, ligesom det hidtil, paa Grund af dets forarmede Til-

stand, havde været forskaanet for extraordinaire Skatter, uagtet

det ikke erkjendtes at have noget Privilegium paa at blive

fritaget for slige Skatter. — Rentek. Danske Relat. og Resol.

Prot. for 1792, Litr. B, Nr. 192; Resolutionen selv i Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 73, Nr. 68.

Vi have ladet Os foredrage denne Forestilling om
den Afgift, som Vi efter Vores Resolution af 22. Junii

sidsil. paahyde af Arv, der tilfalder Andre end Ægte-

felle, Livsarvinger, Fader, Moder, og dem, som med
hende arve; og ville Vi, at denne Afgift slrax skal ind-

^i^ves med 4 Procent i Island, Finmarken, Færderne og

paa Bornholm, ligesom i andre Vore Lande*

^iderichsberg Slot den 19. Septbr. 1792.

Kongelig Resolution ang. Understottelse afi9.septb

den islandske CoUect. Frederiksberg 19. Septbr.

1792-. — Under 21. Juli 1792 havde Stiftamtmand Olaf

^fephensen indberettet til Rentekammeret om Islands Tilstand

^ <iet forrige Aar og Vinteren 1791— 17925 det fremgik deraf,

en sletHbst i Efteraaret 1791 og en stræng derpaa fblgende

Vinter havde haft meget ødelæggende Virkninger, saa at alene

1 Rangarvalla Syssel vare deels bortdcide, deels nedslagtede,

10,480 Faar, 304 Kcier og Stude og 286 Heste og Hopper, og

^ de andre Sysseler i samme Forhold; Fiskeriet var ogsaa i

flere Distrikter mislykket. Som Fblge heraf vare nogle Men-
'lesker dbde af Hunger

,
og i Stranda og Hunavatns Sysseler

havde Kogle maattet forlade deres Gaarde for at redde Livet.

^^ Sygdom, som man troede Mæslinger, havde bortrevet 300

O det Udeladte er Island uvedkommende,
ligl. Resol. W. Septbr. X795. .



48 Kgi. Resol, ang. CottECTEns Anyenbelsb.

1792. Mennesker i Vester- Amtet, og omtrent 50 Sofolk vare druk-

19. Septbr. nede. Stiftamtmanden foreslaaer derfor, at 3 å 4000 Rd. af

— Collecten anvendes til at lette Nciden, idet han tillige indstiller,

at Bonden Sveinbjorn [)6rbarson, som havde bortskjænket og

udlaant Fedevarer i den Tid da Intet var at erholde hos de

Handlende, maatte belcinnes for hans Goddædighed. — Amt-

mand Stephan Thorarensen havde og foreslaaet 600 Rd. af

Collecten anvendte til at lindre Nåden i Nord- og Oster-Amtet.

— Rentekammeret anfcirer, at Collecten til ult. Decbr. 1791

beleb til 31,831 Rd. 52 Sk., som vare deponerede i Kongens

Kasse, og 2,871 Rd. 54 Sk. Renter, altsaa ialt 34,703 Rd. 10

Sk., men yttrer Betænkelighed ved at gaae ind paa Forslaget,

da „man anseer det fornfident , at fore en god Husholdning

med dette Fond, for i Tiden at kunne anvende samme til al-

meennyttigt Brug for Landet, naar Omstændighederne skulde

udfordre det"^ men man frygtede at Bevilgelsen af den fore-

slaaede Understbttelse af Collecten vilde fore flere slige An-

dragender efter sig; paa den anden Side vilde det ogsaa stride

' imod den tilsigtede Plan med den frie Handel, som skulde

vænne Islænderne til at scirge selv for deres Fornodenheder og

sætte Tæring efter Næring. Det foreslaaer derfor, at der kun

for denne Gang tilstaaes af Collecten 1500 Rd. til SOnder- og

og Yester-Amtet og 500 Rd. til Nord- og Oster-Amtet ([Fore-

stilling 11. Septembr.). — Rentek. Relat. og Resol. Prot. 73,

Nr. 59.

Vi tillade allern. at til at afhjelpe den befrygtende

Mangel og Hungersnyd i indbemeldte Sysseler i Sonder-

og Vester-Amtet, og samtlige Sysseler i Nord- og Oster-

Amtet i Vort Land Island, maa for denne Gang og uden

Falge for Fremtiden af Gollectpengene udbetales, paa den

af Vort Rentekammer foreslagne Maade, for Sonder- og

Vester-Åratet 1500 Rd. og for Norder- og Oster-Amtet

500 Rd., og bemyndige Vi i den Anledning Vort Rente-

kammer til at f'6ie de fornodne Anstalter, i Overeens-

stemmelse med dets herom yltrede Formening, til den

mest hensigtsmæssige Anvendelse af denne Understbt-

telse. Og ville Vi, i Betragtning af den Hjælp og Under-

siciltelse Svend [= Sveinbjorn] Thordersen har viist en

Deel af Almuen i Island, allern. skjænke ham en S(5lv-
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Medaille paa 10 til 20 Rdlrs Værdie. Friderichsberg 1792.

Slolden19. Seplbr. 1792>. j-^;^

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 20. septbr.

Stephensen, ang. Embedsmænds Fritagelse for

Indskud i Enkekassen. Khavn 20. Septbr. 1792.

— Isl, Copieb. Litr. Y, Nr. 1023.

Under 5. d. M. har det allern. behage! Hans kgl.

Maj' at resolvere-: at de Supplikantere, som ved deres

Ansdgninger om Fritagelse fra at gjore Indskud i den

almindelige Enkekasse ved paalidelige Attester godl-

gjOre, at deres Hustruer efter Sandsynlighedj i Betragt-

^ing af deres Helbreds Forfatning, ei kan overleve Mæn-
dene, som og, naar en Kone er betydelig ældro end

Manden og allerede gammel, maae dispenseres fra For-

pligtelsen til, for en saadan syg eller gammel Kone at

Bjtire det befalede Indskud i den almindelige Enke-

^3sse; dog maae disse Beviisligheder, hvis de skal

Sjelde, indkomme inden sex Maaneder fra denne Reso-

Rentek. Skriv. 15. Septbr. 1792 (Isl. Copieb. Litr. Y, Nr.

1015} anviser hos Finantskasse-Directionen 1000 Rd. af Col-

lecten, som Forskud til KjHbmand Silnckenberg, der skulde

besfsrge Komvarer sendte med Postskibet til Island, mod at

Forskudet „erstattes ved "Varenes Udsalg elier Udleverino;

efter Stiftamtmandens Anviisniiig". Ved Skriv. s. D. til

Stiftamtmanden (^Copieb. sst. Nr. 1021) sendes contarit

^00 Rd., og tillige udvikles de Gmnde, hvorfor Kammeret
ikke er gaaet ind paa hans Forslag, samt gives Forholds-

'^&ier med Hensyn til Uddelingen, navnlig at kun Hus-
faedre, men ingenlunde Fattiglemmer, maatte deelagtig-

a^ires i Understøttelsen. — Skriv, til Amtm. Thorarensen
^' ^* CCopieb. sst. Nr. 1022} er af samme Indhold som
den strax anforte Skrivelse til Stiftamtmanden.

3 den kongelige Resolution er foranlediget af Post-Kasse-

Pensions-Directionen, og communiceret Rentekammeret der-
fra ved Skriv. 8. Septbr. (Isl. Journal 8, Nr. 2404).

' li.
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1792. luiions Dato at regne; — hvilket vi ikke skulle undlade

SfTseptbT
^^'^^^^ tjenstligst at communicere Hr. Stiftamtmanden til

behagelig Underretning og Bekjendlgjbrelse for vedkom-

mende Embedsmænd. Rentekammeret den 20. Septbr.

1792 1

22. Septbr. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Le-

vetzow i Christianssand, ang. Ordningen af Post-

skibets Toure til Island. Khavn 22. Septembr.

1792. — At ^,vel er det saa, at Frihandels - Forordningen

bestemmer, at det islandske Postskib skal afgaae fra Christi-

anssand ethvert Aars 14. Septbr., men da man fandt, at den

ene Tour, som dette Skib ifblge Forordningen skulde gjbre til

Island, var overfiadig, siden man kunde benytte det paa samme

Tid herfra (Kjabenhavn) afgaaende Falkeskib, og at følgelig

den dermed forbundne Udgift kunde spares, saa har allerede

fra Aaret 1790 intet Postskib anlobet Christianssand, men er

afgaaet directe". — Kammeret har derfor denne Gang ikke seet

sig istand til at lade Postskibet anlfibe Christianssand, men vil

tage denne Sag under nærmere Overveielse i Fremtiden. Isl.

Copieb. Litr. Y, Nr. 1028.

18. Septbr. Convention mellem Kongen af Danmark og

Hertugen af Sachsen- Weimar -Eisenach ang.

Afdragsrettens Ophævelse. Frederiksberg 28.

Septbr. 1792. — Denne Convention, hvis fuldstændige

Titel er: „Convention zwischen Seiner Majestat dem Kanige

zu Dannemark, Norwegen &c. und Seiner Durchlaucht dem

Herzoge zu Sachsen-Weimar und Eisenach, wegen wechsel-

seitiger Aufhebung des Åbnugs-Rechts" — er publiceret paa

Althinget 1793, og Rubrum (paaTydsk} trykt i Althingsbogen

s. A. Nr. 24. 2, S. 265 ligeledes bekjendtgjovt i Synodalfor-

samlingen for Skalholts Stift 1793. Original-Aftryk hos Schultz

;

jevnf. Raadstue-Plak. 24. April 1793 (Qvart-Forr. for s. A.

S. 231; Schou XI, 54).

I 1 m 1 --~ ~ •'

,
') S. D. Skriv, til Amtmand Stephan Thorarensen i Nord-

og Oster-Amtet om samme Gjenstand, Isl. Copieb. sst-

Nr. 1024.
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Forordning ang. Prove i Catechisation for

theologiske Candidater. Frederiksberg 5. Oktbr.

1792. — Denne Forordning, hvis fuldstændige Titel er:

„Forordning, som befaler, at Candidati Theologiæ herefter

skulle aflægge Prtive paa deres Duelighed i Catechisationen,

forinden de maae befordres til Pi æste-Embeder", er publiceret

paa Althinget 1793 og Rubrum trykt i Althingsbogen s. A. Nr,

16. e, S. 14, ligeledes er den bekjendtgjort i Synodalforsam-

lingen for Skalholts Stift 1793, men er dog aldrig traadt i

Anvendelse 1 Island, hvor man i den Henseende er vedbleven

at ftJlge de ældre Regler. - Siell, Reg. 80, 887'' — 889,

Original -Aftryk hos HOpffner. Qvart-Forr. for 1792, S.

207 -209^ Schou X, 426 - 428. Canc. Skriv, til Biskoppen

over Sjællands Stift, ang. Indretningen af den i Forordn, be-

stemte Catechisations-Priive, 27. Novbr. 1792, Fogtm. VI, 6,

586-.587.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf is. Oktbr.

Stephensen, ang. Indsendelse til Gancelliet af de

trykte Langthingsbfiger og Overrets-Acta. Khavn
13. Oktbr. 1792. - Canc. Brevb. for 1792, Nr. 4008,

S. 895.

P. M. Ved Hr. Stiftbefalingsmands under 10. Aug.

s*dstl. afgivne Erklæring, i Henseende til nu afdcide Arat-

^and Meldals Forslag, at en Udskrift af Alt hvad der

passerer ved Oberretlen niaatie hver Aar indsendes til

^®tte Gollegium, har De ligeledes foreslaaet, at bemeldte

^ets-Akter skulle, ligesom Lauglhingets, udgives ved

'^^ytken, og tilligemed Laugthingsbogen aarligen ind-

sendes
til Gancelliet. I Anledning heraf skulde man

l^erved
tjenstligst anmode Dem, al ville for Eftertiden

^vert Aar hertil indsende 5 Exemplarer, saavel af de
trykte

Laugthings- som Oberrets-Akter. Gancelliet den
^3. Oktbr. 4792.

Plakat ang. Creditorers Indkaldelse ved Skifter. 26. oktbr.

Christiansborg 26. Oktbr. 1792. — PubUceret paa

4*
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<792. Althinget 1793 og Rubrum !rvkt i Althingsbogen s. A. Nr.

——-^-^^ 16. f, S. 14; ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for

26. Oktbr. Skalholts Stift 1793. - Siell. Reg 80, 410. Original- Aftryk

hos Hijpffner. Qvart-Forr. for 1792, S. 209-210; Schou X,

428- 429.

Plakat, angaaende Credilorers Indkaldeise ved

Skifter i uformuonde Stervboer, m. v.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at Vi,

til al befordre Skifteforvaltningernes hurtige Gang. og

forskaane fattige Stervboer for unødvendige Udgifter,

. have fundet for godt herved allern. at befale: at, naar

Stervboer (hvad enteo de behandles i Kjdbstæderne

eller paa Laudet) befindes at være saa uformuende, al

sammes beboldne Midler ikke belobe sig Hl mere end

tOO Rd., efler at Begravelses-Omkostninger og priorite-

rede Fordringer ere fradragne, da skulle Proclamata

ikke udstædes paa anden Maade, end at Greditorerne

indkaldes 3^' Gange med 1 2 Ugers Varsel i de Kjcib en-

havnske Berlingske Aviser, og Stiftets offentlige Tiden-

der (hvor saadanne udgives); men, i Tilfælde af, al

den Afdcide har haft Handel udenfor Riset, da tillige i

den Altonaiske Mercur med den i Loven foreskrevne

Varsels-Tid. Ved Skifter efter BiJuder og andre af Al-

muen paa Landet, som ei kunne formodes at have staael

i nogen ualmindelig Forbindelse, .formedelst Handel

eller deslige, kan al Indkaldelse (uden Hensigt til den

Afdodes efterladte Formue) forbigaaes, naar Arvingerne,

eller de, til hvilke Boen overdrages, erklære, at ville

paalage dem dets retsmæssige Gjæld, om nogen For-

dring siden skulde opstaae. Hvorefter de Vedkommende

sig allerund. have at rette. Givet paa Vort Slot Chri-

stiansborg udi Vores kongelige Residents-Stad Kjoben-

havn den 26. Oktbr. 1792.

IS. Novbr. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. de Handlendes Pligt at holde
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Dng og Disk i Kjobstæderne. Khavn 13. Novbr.
J^92.

1792. — Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1040. 13. Novbr.

Skipper Hans Peter Mancie har her ved Kammeret
besværet sig over, at Hr. Stiftarntra. har tilkjendegivet

ham, at hau ved Factor maaite hohie Dug og Disk i

Reykevig, saafremt hau vilde vedblive sin Handel som
Udligger paa Havnefjorden. 1 den Anledning er ham
svaret: at det vil have sit Forblivende ved Plakaten af

^- Junii a. c., og at han, naar han ikke vil at hvad

derved er befalet skal exsequeres imod ham, maa, i det

seneste med det i Aaret -1794 til Island udgaaende Skib,

gjcire Anstalt til at opfOre de ved Forordningen og Pla-

katen i Kjobstæderne befalede Bygninger, og der oprelle

^en foreskrevne Handel; hvilket vi ikke skulde undlade

coiumunicere Hr. Sti/'tamtm. til behagelig Uiiderret-

'^'og. Rentekammeret den 43.- Novbr. 1792 ^
H

Kongelig Resolution ang. Nedlæggelsen af Novbr.

Saltvaerket paa Reykjanes. Christiansborg 21.

^Ovbr. 1792. — Finants-Collegiet forelægger ved Fore-

stilling 13. Movbr. en (vedhefteO motiveret Indstilling af 31.

tra, (lejj islandske ogr finmarkske Handels -Realisaticms-

^intnission, ang. Fremgangen med Handels-Efiecternes Reali-
sation og Frihandelens Tilstand m. v. Deri berettes, at Svovei-
"^'f^'ket i Hiisavi'k var drevet med ikke megen Styrke, men

udlT
^^^^ Production havde været aarlig 2 å 300 Centner,

^ ^ Rd. pr. Centner, og meget hoiere i Krigs-

ha^V
^^^*li^ a 800 Rd. — Saltværket paa Reykjnnes

e ikke kunnet afhændes
,

og det der virkede Salt fandt

^ ^^g Afsætning, da det ikke kunde bruges til Fiskvirk-
^^rig) paa Grund af at det trak til sig Bly af Kogepanderne,

anvendes til Saltning gav Fisken sortlig Farve. Da
«er ets Drift un^ej. disse Omstændigheder medfmte Tab, uden

') Rentekammerets Uesolution til Skipper iManOe i Altona,
som Deeltager i Kjebmand Dtiltzes Handel, af det anfarte

Indhold, Copieb. sst. Nr. 1039.
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<79g. at nogen Nødvendighed var til dets Vedligeholdelse, indstiller

Finants-Collegium dets Nedlæggelse. — Finance-CoUegii Pore-
21. Novbr.

gtijiinger nied derpaa faldne kongelige Resolutioner fra 1. Julii

til 31. Decbr. 1792, Nr. 231.
'

Vi approbere allera, de Foranstaltninger, som den

islandske og finmarkske Handels Realisations -Gomrnis-

sion, ifolge sammes Os forelagte allerund. Forestilling

af 31. Maji d. A., har foretaget i Henseende til Realisa-

tionen af bemeldte Handlers Effecter, samt de Udgifter ål
og Forskudde, som Commissionen i bemeldte Forestil-

ling til Vores Bifald har indstillet, — I5vrigt ville Vi,

al Sallværket paa Reykenæs, da sammes Drift er for-

bunden med Tab og dels Afhændelse forgjæves er for-

sogt, skal nedlægges, men hvad de paa Realisations-

fonden hvilende Pensioner angaaer, da skulle samme

fremdeles derpaa bhve staaende, og ikke af Pensions-

fonden overlages, ligesom det og er Vores allern. Villie,

' at Justilsraad Pontoppidan fremdeles af Realisations-

fonden skal nyde det Deputat af 20 Favne Brænde og

14 Lpd. Lys, "ham som Administrator ved den islandske

og finmarkske Handel foruden Gagen har væ.ret tillagl.

Christiansborg Slot i del geheime Stalsraad den 21,

Novbr. 1792.

24. Novbr. CanceUie-Skrivelsc til Biskoppen over Sjæl-

lands Stift, Dr. Balle, ang. Understottelse for

en islandsk Discipel i en dansk Skole. Khavn

24. Novbr. 1792. — Canc Brevb. for 1792, Nr. 4549,

S. 1286—1287.

P. M. Af Deres Hoiærv.« til Cancelliet indkomne

Skrivelse, dat. 3. dennes, har man erfaret, at Biskop

Slephansen skal i afvigte Efteraar, paa Grund af Reskr.

under 4. Maji 1759, have nedsendl en Discipel, ved

Navn Poul Arngrimsen, der, efter adskillig Brevvexling,

er bleven indsat i Slagelse Skole, hvorfra han formodes

L
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al kunne blive sendt til Academiet om 5 Aar; men 1792.

deraf sees tillige, at bemeldte Discipel ingen Tilstod
24^J7br

kan vente fra Forældre eller Venner, saa at ban maa
nyde al sin Underholdning af Skolen, hvoraf fcilger, at

han ikke kan udkomme med de 30 Rd., der efter Re-
,

skriptet maae udbetales til islandske Discipler uden nogen

Prbvetid. — Da nu D. Hoiærv. paa Grund deraf, samt

i Anledning af hvad Rector, Professor Woldike i sin

Beretning til Dem melder, har indstillet:

1) om ikke for"" islandske Discipel Poul Arngrimsen

fra den Tid, da han blev antaget i Slagelse Skole, maa
3f Skolens Penge nyde 7 Mk. 8 Sk. om Ugen til Logie,

^ost, Varme, Lys og Tvæt, indtil den i Reskriptet fast-

satte Provetid er tilendebragt, da det siden maa nær-

mere bestemmes, efter den Fremgang han imidlertid

har gjort, om han skal vedblive i Skolen og fremdeles

'^yde det ForanfOrte af Skolens Penge, eller tilbage-

sendes paa deres Ansvar og Bekostning, der recommen-

*lerede ham; og — 2) om ikke 30 Rd. maae ligeledes

tillægges ham, til derfor at forsyne sig med de nod-

^endigste Klæder for dette Aar, samt i næste Aar 20

^d-, tillige med frie BOger efter Skoleforordningen. —
hvorimod De endvidere har foieslaaet, om ikke hans

^Plag (i Betragtning af, at han erholder langt mere af

^Men end de islandske Disciple sædvanlig nyde), som

^^lers
i 5 Aar kunde belobe sig til 153 Rd., i nogen-

lunde Forhold til det Oppebaarne bor formindskes saa-

^*^des, at han ved sin Dimission til Academiet kan have

' Behold 50 Rd. eller 60 Rd. — Saa skulle man herved

tjenstligst tilmelde Deres Hoiærv., at det saaledes Fore-

^*^??^e kan, i Betragtning af de oplyste Omstændig-
heder,

bevilges. Det kongelige Danske Cancellie den

24. Novbr. 1792.
4

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf i5. Decbr.

Stephensen, ang. hvorvidt mindre Tyvsstraffe
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J792.
.medffire Tab af Æren. Khavn 15. Decbr. 1792.

15 becbr Brevb. for 1792, Nr. 4882', S. 1539.
É

P. M. Udi Skrivelse af 16. Augusti f. A. bar Hr.

Stifibefalingsm. blandt andel forespurgt: om de For-

brydere, som dommes for ringe Tyverie til at arbeide

fra 2 Maaneder til 2 Aar i det islandske Tugthus, skal

ansees for ærlige eller uærlige. — Til Svar derpaa

skulde man herved tjenstligst melde: at del er en Folge

af Tingens Natur, at de, som ei ere dc3mte til uærlig

Straf, ikke heller bcir ansees som uærlige. Det kgl.

Danske Cancellie den 15. Decbr. 1792.

22. Decbr. CancelHe-Skrivelse til Stiftbefalingsmanden og

begge Amtmændene i Island, ang. Straf for Leier*

raaal meUein gifte og ugifte Personer. Khavn

22. Decbr. 1792\ — Publiceret paa Althinget 1793 og

trykt i Althingsb. s. A. Nr 22, S. 23—24. — Canc. Brevb.

tor 1792, Nr. 4979, S. 1600. Fogtm. VI. 6, 615.

P. M. Foranlediget af hertil indkomne Anscigninger

om Strafs Formildelse for begaael Leiermaal imellem

Personer, hvoraf den ene er gift og den anden ugift,

skulde man herved Ijenstl. have (Tit.) tilmeldel: al naar

en ugift Person begaaer Leiermaal med en anden, som

er gift, da bbr, i Overeensstemmelse med Norske Lov,

den* forste blot straffes med simpel Leiermaals-Slraf, og

den sidsle alene ansees meii Lovens Straf for Hoer;

hvilkel De ville behage at bekjendtgjcire til almindelig

Efterretning-. Det kongelige Danske Cancellie den 22.

Decbr. -1792.

O Canc. Skriv. 31. Decbr. 1799.

O I SkrivelBen til Amtmand Thorarensen i Nord- og Oster-

Amtet befales at bekjendtgjcire den til J6n porkelsson af

pufnavbllum i Oe^ords Syssel, hvis Sag havde givet An-

ledning til, at Amtmanden foredrog den af Sysselmændene

hidtil fulgte Fortolkning af Store-Dommens Ord ; „eigin-
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Forordning ang. Skibsfolks Rettigheder i Con- <792.

CUrs-Boer. Christiansborg 28. Decbr. 1792^
Publiceret paa Althinget 1793 og Rnbrum trykt i Ålthingsb.

s. A. Nr, 16. h, S. I45 ligeledes bekjendtgjort i Synodalfor-

samlingen for Skalholts Stift 1794. — Siell. Reg. 80, 469^—

471. Original-Aftryk hos HbpfFner. Qvart-Forr. for 1792, S.

235—238^ Schou X, 431-455.

Forordning, som fastsætter Skibsfolks Fortrinsret for

tilgodehavende Hyre, samt den Orden, i hvilken en

Skipper tilkommer Udlæg i Rhederens Concurs-Bo, for,

udlagte Penge eller trukne Vexler, til Skibets nodven-

dige Udgifter paa Reisen,

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at, da

Handelen og Sofarten, formedelst sammes umiddelbare

Indflydelse paa National-Vindskibelighedens Fremgang
og den almindelige Nærings Udbredelse

,
fortjene at

regnes iblandt de fornemste Kilder til Landets Velstand

:

saa ansee Vi det hciist magtpaaliggende, at de Love,

som angaae disse vigtige Gjenstande , ere forfattede

^ed den mueligste Noiagtighed og fuldkomneste Tyde-

%hed. Disse Betragtninger have bevæget Os lil, nær-

mere at forklare og udtrykkeligere at foreskrive de

^forholdsregler, der bor iagttages i efterskrevne Tilfælde,

^om skal have givet Anledning til Tvistigheder i Rhe-

^^res Concurs-Boer, om den Fortrinsret, som en Skipper

nyde for udlagte Penge, eller udstædte Vexler, lil

^*^ibels Nodvendighed, og Mandskabet i Almindelighed

^»Ikoiunier, for dels tilgodehavende Hyre ; hvilke Spcirgs-

^aale baade Handelskyndige og Retterne selv skal have

bundet tvivlsomme. — Paa det at al Uvished i denne

Henseende kunde hæves og bekostelige Rettergangs-

giptar persiSnur gjaldi k6ngi sex merkur hvort^ sig" fsee Stedet i I. B. S. 87), at hver af de paa-

K]!Eldende Personer, hvad enten begge eller kun den ene
^^1^ gift, skulde betale lige hSie Bbder.

O For. 19. j)Qchr, 1794.
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4792. Trætfer desangaaende afværges, have Vi herved villet,

Decbr. anordne og fastsætte følgende:

1) Betræffende Skibsmandskabets Fortrinsret, for til-

godehavende Hyre, i en Rheders Bo, — Der have været

ulige Meninger om den Orden, i hvilken der burde

gives Udlæg for dette Slags Krav. Nogle have holdt

for^ al samme burde sættes i Klasse med Tjenestefolks

L(5n, i Overeensstemmelse med Danske Lovs 5— 14—37

og Norske Lovs 5— 13—35. Andre derimod have raeent,

at hine burde nyde forlods Udlæg i Fragten, samt Ski-

bet med Tilbehcir, og saa meget af Ladningen, som

tilhorer Rhederen, endog fremfor Bodmerie- og Pante-

Credilorer. Efter at have noie grandsket og veiet de

Grunde, paa hvilke enhver af disse Slutninger ere byg-

gede, finde Vi, at, ligesom Regierne for Skibsfolks Hyre

ere forskjellige fra dem, der gjælde for Tjenestefolks

Antagelse, saa ere og begges Fordringer af forskjellig

Natur. Efter Vore Loves Forskrift beroer Skibsfolks Ad-

gang til deres Lcin eller Hyre aldeles paa Skibs og

Godses Frelse. Ved saaledes at forene deres Fordeel

med Rhedernes, har Loven givet Mandskabet den kraf-

tigste Bevæggrund lil at arbeide for Skib og Gods,

som om det var deres eget En Folge deraf er, at

Skibs og, Godses Forliis, efter Danske og Norske Lovs

4— 4—8 Art., ogsaa medforer Tab for Skibsfolkene af

deres Hyre, og at disse derimod, endog i Skibbruds-

Tilfælde, have Ret til at holde sig lil hvad der bjerges,

og deri al gjcire sig betalle, fremfor Bodmerie- eller

andre Panthavere. Lovgiveren kan ikke, efter Billigheds-

Regler, have villet tillægge Skibsfolkene denne fortrin-

lige Ret blot i Ulykkes-Tilfælde, hvor Panthaverne selv

lide Tab, og af denne Aarsag da kunde fortjene mest

Skaansel. En saadan Indskrænkning vilde desforuden

have været ufordeelagtig, endog for Panthaverne selv;

thi det kunde ikke bestaae med disses Vel, at Skibs-

folkene, ve*d at lade Skibet strande, kunde vinde bedre

Ret og storre Sikkerhed i Henseende lil deres Hyre,
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end naar det, ved deres redelige Nidkjærhed og moi- 1792.

sommelige Arbeide, blev bragt uskadt i Havn. Ogsaa 28. Decbr.

maatte denne Betragtning ikke have undgaaet Lovgive-

rens Opmærksomhed: at, dersom Skibsfolket (som Loven

altid forudsætter at antages af Skipperen) ingen anden

Betryggelse skulde have for deres Hyre, end den dem
ofte ubekjendte Rheders personlige Vederhæftighed,

maatte det blive vanskeligt, og paa langt fraliggende

Steder næsten umueligt, at kunne faae et Skib forsynet

nied Mandskab. Vi tage derfor ikke i Betænkning,

berved at fastsætte, som rigtig Fortolkning af Vor Lovs

Mening: at Skibsmandskabet b^ir være berettiget til,

for tilgodehavende Hyre og Faring, at nyde forlods Be-

taling og Udlæg i Rhederens Bo, fSrst i Fragten, der-

næst i Skibet med Tilbehdr, og endelig i det indladede

Gods, for saavidt samme er Rhederens Eiendom, Alt

fremfor Bodmerie- eller andre Pante-Greditorer. Hvortil

Vi 'endvidere ville foie disse nærmere Bestemmelser:

a) Naar Skibsfolk have været hyrede for en vis Reise

(bvor lang den end maatte være), bor de nyde denne

^''ortrinsret for al den Hyre, de have tilgode, saavel for

Ud" som Hjemreisen; — b) ere de antagne for Maaueds-

^yre, uden al Reisen er noie bestemt (f. Ex. om Skibet

skal gaae paa Fragt i Middelhavet, eller paa andre Ste-

tilkommer dem denne Forlods-Betaling for de sidste

*olv Maaneder; — c) lige Ret bor og Skipperen, Styr-

manden og alle Andre, som tjene paa Skibet, nyde for

^eres tilgodehavende Linninger, hvorunder ogsaa deres

Foring, men ikke de (saa kaldte) Douceurer skal være

indbegrebne ; — d) dog skulle saadanne Fordringer gjcires

anhængige ved Retten, inden 6 Uger efter at Skibet

^ar udlosset, naar det er hjemkommet med Ladning;
^^li, har det været baglastet, da ingen 3 Uger efter

Ankomsten. Tager Nogen heri Forsømmelse, ansees
han al have crediteret Rhederen sin Fordring, hvilken
<ia kommer

i Classe med Krav efter Haandskrifter.
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4792. 2) Angaaende en Skippers Bet til Erstatning for ud-

28. Decbr. lagte Penge, eller trukne Veæler, til Skibets Fornodenked. —
Naar Skipperen (som er bemyndiget til at optage Penge

paa Bodmerie) har, paa en mindre bekostelig Maade,

tilveiebragt det, der udkræves til Skibets nddvendige

Udgifter og Reisens Fortsættelse, ved enten selv at for-

strække samme, eller derfor at trække Vexel paa Rhe-

dercn, vilde det ikke alene være i lioieste Grad ubilligt,

om han skulde lide dét Tab, for hvilkel han kunde

blive udsatj dersom ban, i Tilfælde af Rhederens Uveder-

hæftighedj blot skulde concurrere med de uprioriterede

Creditorer i dennes Boe, for de til dette Brug udlagte

Penge eller trukne Vexlers Belob; men hertil kommer

endnu denne vigtige Grund, at da Danske og Norske

Lovs 4 5—1 ikke tillader Skipperen at optage Penge

paa Bodmerie, uden i NOds-Tilfælde, og naar han ingen

Vexel kan trække paa sine Rhedere: saa tilsiger Ret-

færdighed, at han bor beskyttes for Tab, naar han,

ved at handle ofter Lovens Forskrift, har gavnet sin

^ Rheder eller dennes Bo; og det kan ei formodes, at

Lovgiveren har villet paabyrde ham, derved at sætte

sin egen Formue i Vove og sin personhge Frihed i Fare.

1 Betragtning af disse Grunde have Vi fundet for godt,

herved at fastsætte: at en Skippers Fordringer for ud-

lagte Penge, til nddvendige Udgifter paa den sidste

Reise, samt for Vexler, som han, til saadant Brug, har

trukket paa sin Rheder, men med Protest er uanet til-

bage paa ham, som Udstæder, bor i Rhederens Con-

curs-Bo nyde forlods Betaling og Udlæg i Fragten,

samt Skibel med Tilbehcir og det indladte Gods, saa-

vidl samme er Rhederens Eiendom, lige med Bodmerie-

Breve; dog bor de Indsigelser, som af andre Creditorer

maatle gjdres enten imod Regningernes Rigtighed, eller

Omkostningernes Nodvendighed, af den vedkommende

Skifteret paakjeudes og bedommes. — Hvorefter de

Vedkommende sig allerund. have at rette. Givet paa
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Vort Slot Christiansborg udi Vores kgl. Residents -Stad

Kicibenhavn den 28. December 1792. ,o

Forordning ang. Ans6gningers og Klagers ^
Forfattelse, Vinkelskriveriem. v. Christiansborg

28. Decembr. 1792\ — Publiceret paa Althinget 1793

og Rubrum tiykt i Althingsbogen s. A. Nr. 16. g, S. 14;

ligeledes bekjendtgjort i Synodalt'orsamlingen for Skalholts Stift

1794. Siell. Reg. 80, 467^-469. Original-Aftiyk hos HOpff'ner.

Qvart^Forr. for 1792, S. 239—241; Schou X, 455-458,

Forordning , som foreskriver og indskjærper de

Regler, som bcSr ias^ltages i Henseende lil Ansiigningers

og Klagers Forfattelse, og som tillige bestemmer Straffe

for Vinkelskrivere
,
og dem, der forlede Almuen eller

andre eenfoidige Folk til falske Klager og lognaglige

Angivelser m. v.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V,, at ligesom

Vi paa den ene Side med landsfaderlig Naade ville

imodtage enhver grundet Besværing, som Nogen af Vore

kjære ,og troe Undersaatter kunde have Anledning til

at fremfore, og Vi ansee det for en Os behagelig Pligt,

at forsikkre alle deslige billige Klager Iryg og fri Adgang

baade umiddelbar til Os selv, naar Sagens Natur det

medforer, og ellers til Vore Collegier, for saavidt disse

kunne forhjelpe Vedkommende til deres Ret: saa finde

Vi paa den anden Side nodvendigt, at sætte Grændser

for Vinkelskriveres skadelige indtlydelse hos Almuen,

hvorved fredsommelige Borgeres Ho forstyrres, ubefoiet

Mistro ti! Embedsmændene opvækkes, og de Eenfoidige,

som have ladet sig forlede til urigtige Klager og ode-

læggende Trætter, selv tilsidsL blive Offere for deres

egennyttige Forfdreres Rænker. — Til at afværge dette

Onde have Vi fundet for godt, ved denne Anordning

ikke alene alvorligen at indskjærpe Undersaatterne, og

O For. 16. Decbr. 1820.
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79*2. fornemmeligen Land-Almuen, i Vore Riger, den Omgangs-

Decbr. maade og de Pligter, som ved Ansøgningers og Klage-

maales Indgivelse, enten til Os selv eller til Vore Col-

legier, h'6r iagttages og efterleves ; men endog herved

at igjentage og noiere bestemme de Straflove, , som af

Os og Vore Forfædre tilforn ere udgivne imod Vinkel-

skrivere og dem, som ophidse Almuen til Trætter og

ubefdiede Klager. Paa Grund heraf befale Vi allern.

:

1) At, naar Nogen, som ei selv kan skrive, vil ind-

give Klage over Embedsmænd eller Andre, bor han

lade samme forfatte enten ved en ordentlig beskikket

Procurator, eller ogsaa, i Norge, ved Sorenskriveren;

hvilke Sidste, saaledes som ved Forordn, af 3. April

1771 er anordnet, h'6v tegne deres Navne og Opholds-

steder paa Ansdgningen. Idvrigt ville Vi, at Amtmæn-

dene i Norge, i det Tilfælde, at et Fogderie raaatte

være af vidtldftig Strækning, og der findes Mangel paa

Procuratorer, skulle udnævne een eller to bosiddende

redelige og kyndige Mænd, som kunne komme Folk af Al-

muen til Hjælp med at forfatte deres skriftlige Andragende

i Pennen, saaledes som ved Forordningen af 19. Aug.

1735 § 16 er foreskrevet. ~ 2) Naar en Ansdgning

ikke er forsynet med den befalede Paaskrift af Forfat-

teren, bor samme ikke af vedkommende Ovrighed imod-

tages til Erklæring, ei heller fra Vore GoUegier enten

besvares eller Os forestilles. — 3) Dersom Nogen urig-

tigen anfdrer Forfatterens Navne paa Ansdgningen, bdr

han bdde 20 Rd. til Stedets eller Sognets Fattige, og

siden dobbelt, saa ofte Forseelsen igjentages.— 4) Hvo

som befindes at ophidse og forlede Almuen og andre

eenfoldige Medborgere til aabenbare falske Klagemaale

og Idgnagtige Angivelser, str^fifes med at hensætles til

Arbeide i Forbedringshuset, fra 3 Maaneder til 2 Aar,

efter Sagens Beskaffenhed, Over han samme Forbry-

delse oftere, da dommes han anden Gang til samme

Straf i 5 Aar, og tredie Gang til Tugtbusarbeide for
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sin Livstid. Skulde nogen Procuralor eller Embedsmand 1792.

begaae en saa skammelig Handling, bor han strax 28. Decbr.

dommes til at have sin Bestilling eller Embede forbrudt^

og for igjentagen lige Overtrædelse straffes som oven-

meldt. — 5) Overbevises Nogen at have skrevet falske

Navne under en Klage eller Angivelse, h'6v han fdrste

Gang straffes med Fæstnings-Arbeide i Jern i 6 Aar,

og a'nden Gang sin Livstid. — 6) Da Vi ved denne

Anordning egentligen have til Hensigt, at udrydde alt

Vinkelskriverie, og afværge, at Almuen ikke skal for-

fores til ubefciiede og urigtige Klagemaale; saa ville

Vi ikke, at det skal være Nogen formeent, ved enhver

skrivkyndig Mand, som Vedkommende dertil kunne for-

D3aae, at lade -forfatte saadanne Ansogninger eller Fore-

spcirgseler enten til Os selv eller Vore Cpllegier, i hvilke

der ikke feres Klage eller Anke imod Nogen, men
hvorved der blot anholdes énten om almindelige Be-

villinger, saasom: Dispensationer til Ægteskaber, Vielse-

Breve og deslige, eller om Oplysninger og Bestemmelser

i et eller andel Tilfælde, som ikke kan være Nogen til

Fornærmelse; dog have Vedkommende ligeledes i dette

Tilfælde at holde sig efterrettelig, hvad der i Henseende
lil Forfatterens eller den Befuldmægtigedes Navns og

Bopæls Paategning paa Memorialen er befalet, saafreml

de ville vente, at samme til Forestilling skal vorde an-

lagen, eller Svar de'rpaa kunne erholdes. — 7) Idvrigt

befale Vi, at de i denne Materie udslædte ældre Lov-
* *

gwninger, i Særdeleshed Forordningerne af23. Januarii

^''^0, 3. April 1771 og 30. Septbr. 1785, skulle staae

ved Magi og noie efterleves, for saavidt de ikke ved
denne Anordning ere bJevne forandrede og nciiere be-

stemte. —
8) Endeligen ville Vi, at et tilstrækkehgt

•Antal Exemplarer af denne Forordning skal uddeles
iblandt Almuerne i begge Vore Biger, paa det at En-
hver kan have den fornødne Kundskab om de Bud,
som deri forkyndes. Hvorefter de Vedkommende sig

1
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1792. allerund. have at rette. Givet paa Vort Slot Christians-

^^"^^^ borg udi Vores konge). Residents-Stad Kj5benhavn den
"

28. December 1792.

29. Decbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen og Biskop Hannes Finnssnn, ang.

Reykjavik Domkirkes Clvilder. Khavn 29. De-

Cembr. 1792. — CanceU. Brevbog for 1792, Nr. 5066,

S. 1652-1654.

P. M. Gancelliet har modtaget Hr. Stiftamtm" og

D. Hdiærv" Erklæring over del SpOrgsmaal, som af det

kgl. Rentekammer er opkastet i Henseende til Reykevigs

Kirk e-Q vil der, om ikke disse, af hvilke Præsten til Rey-

kevig hidindtil har oppebaaren Smbrleie, for Eftertiden

kunde henfalde, efterdi Reykevig Gaard er overdraget

til Rjcibstæds Oprettelse, og noget af dens underliggende

Marker til Skole-indretningen, m. m. — Af bemeldte

Deres Erklærint; har man erfaret, al Reykevigs Præste-

kalds Indkomster, i Hensigt til den sammesteds værende

dyre Levemaade, ikke er mindre end overfliidige,

og al Sognepræsten altsaa ei kan taale at miste Noget

af det hans Formænd i Embedet have oppebaaret, fol-

gelig ikke heller de omhandlede Qvildeleier, mod hvilke

Extra-lndkomsterne af Kjobslæden Reykevig ei for nær-

værende Tid skal kunne opveie. Da altsaa disse

Reykevigs Kirkes 10 Qvilder fra de fyrste Tider af ere

henlagte til en mild Stifteise, eller Præstens Underhold-

ning, og dertil givne af private Folk, samt med Gaarden

overdragne til Hans Maj*, for stedse sammesteds at ved-

ligeholdes, saa b5r de, som have været ydede in natura

og have udgjort en viglig Deel af Præstens Salarium,

ikke bortfalde, med mindre de erstattes ved en anden

i Forhold derme(} staaende Indkomst. — Siden det

imidlertid ikke er overeensstemmende med en Kjobstæd-

indretnings Natur, at der af den skal svares Smdrleier,

V
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hvilket ligeledes gælder om Skolen og andre deslige 1792.

Stiftelser, meo det er passeligere, at Præsien af Kirkens 29. Decbr.

Midler godtgjores denne Afgang, saa skulde man, i

Overeensstemmelse med Hr. Stiftamtmands og D. HcJi-

ærv" Forslag, herved tjenstl. tilmelde Dem, al Domkirke-

præsten til Reykevig kan herefter af de tvende Kirke-

Qvilder, som folge Kirkejorden Sel, oppebære aarlig de

hele Leier 40 Pd. Smor in natura, saaledes som del

hidindtil har været betalt, og Kirken derhos, ligesom

forhen, vedligeholde bemeldte Qvilder; men istedelfor

de ovrige manglende 60 Pd. Smcir, hvoraf dog i de

sidste Tider ikkuns 50 Pd. skal være tilsvarede, kan

der lil Præsien betales aarlig -i Rd. af Kirkens Penge.

Det kgl. Danske Cancellie den 29. Decembr. 1792.

Forordning ang. Skatternes Oppebfirsel og <793.

Regnskabsvæsenet m. v. i Danmark. Christians- ^1^;^^^^'*

borg 30, Januar 1793. — ikke publiceret i Island,

JJtien dens Grundsætninger og Forskrifter ere dog i Praxis an-

vendte med Hensyii til Regnskabs- og Oppebbrselsvæsenet i

Island, ogsaa efter at For. 8. Juli 1840 (der heller ikke er

publiceret i Island og ikke dertil udvidet, jevnf. Tibindi fra

iiefndarfundum islenzkra embættismanna. 1841. Kh. 1842.

12« S. 57—63} er udkommen. Navnlig fmdes denne Forord-

"iiigs § 38 paaberaabt i Rentek. Skriv. 10. Juni 1837 (Isl.

Copieb. 12, Nr. 856- 859), hvorved kgl. Resol. 6. Mai s. A.
I

kommuniceres Stiftamtmanden, ang, LHn for en under Vacance
soci Landfoged cbnstitueret Embedsmand

j
og i Rentek. Skriv.

^'ebr. 1841 til Stiftamtmanden (Copieb. 14, Nr. 136), lige-

ledes angaaende Lon for en Cand. juris og en Embedsmand,

under Vacance vare constituerede i to af SiJnder-Amtets

Sysseler. Rentek. Danske Exped. Prol. 38, Nr. 606, S. 363-431.

.

OriginaUAftrj'k hos HOpffner. Qvart-Forr. for 1793, S. 10—32;
Schou XI, 6-30.

Forordning, angaaende de kongelige Skalters Oppe-
bcirsel, Inddrivelse og Aflevering, samt de BOger, som
derover bbr holdes, og de Regnskaber, som skulle af-

1
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<793. lægges ved de under Rcnlekammeret staaende Oppe-
Januar. borselsbetjente i Kongeriget Danmark.

Vi Christian den Syvende.&e. G. A. V., at da nogle

blandt de i ældre Anordninger indeholdte Befalinger,

angaaende Vore Skalters OppebOrsel, Inddrivelse og

Aflevering i Vort Rige Danmark, saavel som om den

Maade, paa hvilken for samme bcir holdes Rigtighed,

og Regnskab aflægges ved de under Vort Rentekammer

staaende Oppeborselsbetjente, deels ere befundne ikke

mere fuldkommen passende, deels ei heller i alle Hen-

seender bestemte nok, og Vi tillige have taget under

Overveielse, hvorledes bercirte, til Statens almindelige

Udgifters Bestridelse nijdvendige, Oppeborseler, ei alene

uden ny, men endog, saavidt mueligt, med mindre Be-

sværing for Vore kjære og troe Undersaatter, end hidtil,

kunne indfordres, og derefter fra Oppeborseisbetjenlene

uden Forhahng i Vores Zahikasse afleveres: saa have

Vi allern. fundet for godt, hermed at anordne og be-

fale, til ufravigelig Efterlevelse for samtlige Vore Be-

ljente, hvilke for de dem betroede OppebSrseler aflægge

Regnskab til Vort Rentekammer, saavel som for alle

andre Vedkommende,, ffilgende Bestemmelser for Frem-

tiden :

1. Gap. Angaaende Oppeborselernes IndkrtBvelse. —
1) Enhver af Vore Amtsforvaltere, Regimentsskrivere,

Magistrater og Byfogder, eller Andre, som Vi nogen

Oppeb(3rsel under Vort Rentekammer have betroet, bor

til den Tid, naar samme til Betaling er forfalden, ind-

fordre den, og, dersom Betalingen udebliver, stige den

inddreven i den Orden og ved de Tvangsmidler, som

ved denne Anordning fastsættes. — 2) Forend Forfalds-

tiden maa ingen Oppeb(5rselsbetjent lade sig nogen,

Os tilkommende, Oppeborsel betale; men Enhver, som

saaledes til ham erlægger en Skat eller Afgift, der

endnu ikke til Betaling er forfalden, lager Skade for

Hjemgjeld, da slig Betaling, i Tilfælde af befunden Mis-

lighed hos Betjenten, ansees som ikke skeel til Vores
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Kasse. — 3) Naar Nogen, som har paadraget sig Re- 4793.

stancer til Vores Kasse, diier. eller opgiver sit Bo til 30. Januai*.

liedens BehandKng, skal Oppeborselsbetjenten til Skifte-

relten anmelde og beviisliggjbre Restancen, dog med .

Forbeholdning af den Vores Kasse tilkommende Ret til

fortrinligt Udlæg i den Skyldiges Eiendele, saavel som,

i Tilfælde at Beslancerne over anordnet Tid maatle

være uindfordrede, og allsaa for Betjentens Regning

forældede, til Fordring hos OppebOrselsbetjenleu selv.

Og dersom Restancens Belob, fordi den Skyldiges Qvit-

teringsbog ikke skaffes tilstede, ei paa anden Maade

lovligen kan bevises, da skal OppebcSrselsbetjentens

Forsikkring ora Restancens Riglighed og Ovcreensstem-

melse med hans Hovedbog gjælde som lilsirækkeligt

Beviis. — i) Enhver af Vore Undersaatter, som svarer

staaende aarlige Skatter og Afgifter til Vores Kasse,
*

skal have sin Qvitleringsbog, som i det mindste bbr

indeholde 4 Ark Papir i Oclav-Forroat, og være igjen-

nemdragen og forseglet med vedkommende Stiftamt-

mands eller Amtmands Segl, og forsynet med et Ark

slemplet Papir Nr. 8 til 2 Rd. for completle Jordegodsers

Eiere; Nr, 6 til 4 Rd. for ucomplelte Godsers Eiere;

Nr. 4 til 24 Sk. for Præster og enkelte Bijndergaardes,

saavel som Mdllers og udstykkede Jordlodders Eiere;-

og Nr. 2 lii 6 Sk. for Husmænd, saavel som Gaard-

og Huseiere i Kjcibstæderne. 1 denne Qvitleringsbog,

som enhver Yder betaler, skal .OppebSrselsbeljenten •

i

antegne paa fcirste Side den Skatydendes Navn, Bopæl

eller Jordeiendom, og sammes Hartkorn af alle Slags,

dersom den er malriculerel, og derefter paa de fbigende

ligeoverfor hinanden staaende lo Sider indfiire Debet

OS Credit saaledes, at paa den forsle bor findes All,

hvad Skatyderen tilkommer at erlægge i ordinaire og

extraordinaire, reelle og personelle Skalter og andre

Afgifter, og til hvilke Terminer; men paa den anden

Side, ved Dag og Dalum, hvad derpaa afbetales, og

ved hvert Qvartals Forlob liUige inden Linien, hvad

6«
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n93. som bliver til Rest til det næstfølgende Qvartal; lige-

Januar, som Betjenten ved Aarels Slutning under sin Haand i

Qvilleringsbogen bor endelig opgjcire og afslutte den

Skatydendes Regning for det hele Aar, og saaledes fra

Aar til andet forlfare, alt paa den Maade, som i ved-

heftede Formular Nr. \ omstændeligere findes fore-

skrevet. — Disse Qvitteringsboger, der i Henseende til

Anfcirselen saavel af de Dage, paa hvilke Betalingen er

skeet, som af den Sum, der hver Gang er erlagt, stedse

bor slemme nciie overeens med Beljentens Hovedbog,

skulle altid blive i vedkommende Skatydendes Værge,

hvilket Vore Stiftamtmænd og Amtmænd, saavel som

Vore Oppeb(5rselsbeljente , ved alle Lejligheder alvor-

ligen bcir paasee. — Udstæder nogen Betjent, tvertimod

denne Anordning, Qvitteringer for betalte Skatter, eller

staaende aarlige Afgifter, paa Icisy Sedler, da bode han

til Vort Rentekammers FatligbOsse fCrste Gang '10 Rd.,
E

. Og for igjentagen Foraeelse dobbelt. Dog skal del,

dersom en Skatydende forglemmer, naar han betaler sin

Skal, at medbringe sin Qvitteringsbog, eller andre Aar-

sager, uden Oppebbrselsbetjentens Skyld, forvolde, al

QvitteriOgen ikke strax i Qvilleringsbogen kan indfores,

ikke være Betjenten formeent i et saadant enkelt Til-

fælde at udgive paa en los Seddel sin Inlerims-Qvit-

tering, hvori Aarsagen til dens Udstædelse i saadan

Form tillige bdr forklares; men denne Interims-Qvit-

tering bor da inden 3 Ugers Forlob indfOres i den

ordentlige Qvitteringsbog, saafremt Betjenten ikke, hver

Gang en saadan Interims-Qvittering befindes ældre, vil

underkastes forberorte Mulkt, Saa bor og den Betjent,

hvis Hovedbog ikke ndie stemmer overeens med de

Skalydendes Qvitteringsboger, være forfalden i 50 Rdlrs
,

Mulkl til fornævnte Vort Rentekammers Fattigbiisse. —
6) De til Skallernes Inddrivelse hos forsommelige Be-

talere nSdvendige Tvangsmidler have Oppeborselsbetjen-

tene hos vedkommende Stiftamtmænd og Amtmænd at

requirere. Til den Ende skal enhver Betjent, som nogen
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Oppebbrsel er betroet, 3 Uger efter den til enhver Skals 1793.

Befaling ved Anordningerne fastsatte Termin, kunne, og i det 30. Januar;

allerseneste inden det næst paafolgende Qvartals UdlOb

være forpligtet til, at indgive til fornævnte Ovrighcd en

'riglig Fortegnelse over Bel5bel af de Skatter og Afgifter for

det forlobne Qvartal, med hvis Betaling enhver Skatyder

staaer tilbage, og at forlange saavel i KjSbstæderne,

•som hos Bcinder paa Landet, Udpantnings-Foranstaltning,

men hos Jordegodseiere og Andre udenfor Bondestan-

den Execution. — For Restance- Listens Rigtighed bor

Oppeborselsbetjenten i alle Maader staae til' Ansvar,

under den i Kammerrets-Ordningens L Gap. 8. ArL

'fastsatte Straf. — 6) I Kjcibstæderne skal herefter alle

Skatters og Afgifters Inddrivelse, hvad enten de tilflyde

Vores egen eller Kjcibstædernes ofifentlige Kasser^ skee

ved Udpantning. Denne foretages, efter forberorte af

Magistraten eller Byfogden forfattede og af Stiftamtman-

den approberede Restance-Liste, ved Byfogden og tvende

*'ltagne Mænd, hvilke Sidste tillige vurdere det Gods,

Sf^cn udpantes, hvoriblandt dog intet Haandværks-Red-

skab eller Andet, som er Skyldneren til hans Nærings

'^'''ft uomgængeligen ncidvendigt, raaa udlægges, saa-

^OBnge andre undværligere Effecter forefindes. — Det

"^pantede Gods tages strax under Byfogdens Forvaring,

foranstaltes af ham, naar det i 14 Dage har staaet

Losning , efter foregaaende Bekjendtgjorelse , ved

offentlig Auclion, til Restancens Betaling, bortsolgt.

Udpantningen foretages paa een Dag hos saa mange

^^yidnere, som efter Omstændighederne mueligt; og af

Enhver, hos hvilken skeer fuldt Udlæg for Restancen,

^'Ikommer Byfogden 16 Sk. Udpantnings-Gebyr, og hver

hans Mænd 4 Sk., men derimod Intel åf dem, hos
hvilke til Restancernes Betaling ikke kan skee tilstræk-

keligt Udlæg; ligesom Udpantnings- Forretningen , naar
*^en behcives beskreven, altid udstædes uden Betaling*.

7) Paa Landet hos Jordegodseiere og Åndre udenfor

Bondestanden skulle Vore Skatter og Afgifter, i Mangel

til
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1793. af mindelig Betaling, inddrives ved Execution af Her-

30. Januar, reds- eller Birkefogden med tillagne tvende Mænd, som,

forsynede med Oppeborselsbetjentens, af Amtmanden

til Inddrivelse aulhoriserede , Restance- Liste, indfinde

sig hos Skyldneren, for at anmelde Executionen, dog

uden at gjore Udlæg og indførsel for Restancen, aftræde

derpaa samme Dag, men komme igjen den ottende Dag

derefter, for at indfordre deres Gebyr, enten for de

forlobne fulde 8 Dage, dersom Restancen ei imidlertid

er afdragen, eller til den Dag, paai hvilken den reste-

rende Skat eller Afgift af Oppeborselsbetjentens Qvit-

lering, som dem skal forevises, erfares at være betalt.

Skeer iugen Betaling 14 Dage efter at den fdrste Exe-

culions-Termin saaledes er forloben, da forciges Execu-

tionen, efter Amtmandens nærmere Autorisation, ved

et dobbelt Antal Mænd i Herreds- eller Birkefogdens

Folge, der paa samme Maade, som foran om den enkelte

er fastsat, anmelde den dobbelte Execution, og 14 Dage

derefter komme igjen, for at indfordre Gebyret for de

fulde 4 4 Dage, eller for saa mange Dage, som inden

Restancens beviiste Betaling ere forlobne. Naar altsaa

Restancen, medens Executionstiden varer, betales til

Oppcb5rselsbetjenten , skai Skyldneren være pligtig til

strax at forevise Herreds- eller Birkefogden den for

Restancens Betaling erholdte Qvittering , hvilken for-

nævnte Executor paategner at være sig foreviist, da

Gebyret beregnes indtil den Datura, saadan Foreviisning

af Qvitteringen er skeet. Udebliver derimod Betalingen

efter saaledes foranstaltet enkelt og dobbelt Execution,

saml naar fuld Betaling ei maalte erholdes ved den

derefter foretagende Udpantning i Lbscire, da forholdes

med Jordegodset paa den Maade, som ved Forordningen

af H. Decbr. 1688 er foreskreven. Det forommeldte

Executions- Gebyr ville Vi hermed have bestemt for

Herredsfogderne og Birkefogderne til 64 Sk.
,

og for

enhver af de medfolgende 2 og 4 Mænd til 24 Sk.

daglig, saalænge Executionen hviler over Skyldneren;

r
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hvorimod de skulle være pligtige at befordre sig selv 1793.

til og fra Forretningen. Men i Tilfælde, at den for- 30. Januar,

ommeldte Udpantning skulde finde Sled, da betales

herfor, som for en Execulioiis-Forretning efter Dom.

—

8) Hos Bcinder skeer Udpantning (efter at de Skatte-

pligtige 8 Dage forud derom ere paa Kirkestævne blevne

advarede) ved Sognefogden i Overværelse af tvende -

Vidner, der udnævnes paa den i Vores Forordning af

\\, Novbr. 1791 § 4 g foreskrevne Maade, da Sogne-

fogden nyder for hver Udpantning det ham ved be-

meldte Forordning § 5. d. i lige Tilfælde tilstaaede

Salarium af 12 Sk. Og skal han besørge det Losore,

som saaledes udpantes, paa det nærmeste beqvemme

Sted i Byen eller Sognet hensat under sikker Forvaring,

hvor det skal staae til Indlcisning i 8 Dage, efter hvis

Forlob Auction derover requireres og berammes med

H Dages Varsel, i hvilken Mellemtid enhver Eier af

det Udpantede endnu fremdeles skal kunne indlose sit

LosOre, dog imod at betale sin Deel af de paa Auclio-

nons Berammelse medgangne Omkostninger; men skulde

fuld Belahng ei udkomme af dette LosSre, der, som til

den Tid uindlost, ved Auction bortsælges, da forholdes

med Selveierstedernes Seqvestration og videre Behand-

ling, for saavidt Panthaverne ei, efter Anmeldelse, ville

afbetale Restancen, saaledes som ved Forordningerne af

9. Juni 1683 og 10. Februar 1731 erfastsat. — lovrigt

bliver i Henseende til den i denne og foregaaende

J^aragraph foreskrevne Udpantning at iagttage: at der-

^ra undtages hvad til Gaardens Brug og Drift, saml

fieboernes Nærings Fortsættelse uomgængeligen behtives.

9) Ingen Herreds- eller Birkefoged, ei heller Sogne-

*^oged, eller nogen af de Mænd, som af dem udnævnes
'

^>1 at medfolge, maa, under noget Paaskud, vægre sig

disse Forretningers noiagtige Udfdrelse, naar de

den til Foreviisning paa ethvert Sted fornodne

Hxecutions- eller Udpantnings-Ordre (som i de i 7. § be-

nævnte Tilfælde ikke bor indeholde andre Skyldnere,
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4793. end de, der boe i een Herreds- eller Birkefogeds Em-

30. Januar, beds- eller Embeders Dislricl, og i de Tilfælde, der

omhandles i 8. §, ikke flere, end de, der boe i eet

Sogn), vorde forsynede, saafremt ikke de fdrste ville

lilsvare Restancen, og sidslnæ\Tile medfølgende Mænd

bOde for hver Udeblivelse i Rd. til Sognets Fattige.

Forresien skulle saavel Executanlerne og Udpantnings-

mændene paa Landet, som Udpantningsmændene i Kj5b-

slæderne, under disse deres Forretninger i alle Hen-

seender nyde samme Agielse og Beskyttelse, som

mililaire Executanter, og Forseelser imod dem, ved at

afvise eller i andre Mastder ulilborligen begegne dem,

straffes efter Anordningerne. Men, i Tilfælde af vold-

som Modsæltelse, Undsigelse, Trudsel med noget Gevær,

eller virkeligt Overfald med Hug og Slag under Exe-

cutions- eller Udpantnings -Forretningen, afstratfes For-

brydelsen paa den Maade, som i Danske Lovs 6. Bogs

i. Cap. 17. og 18. Art. er anordnet for Overfald imod

Rettens Betjente i deres lovlige Forretninger, nemlig

med 40 Lod Sblvs B5der til de Fornærmede, Boeslods

Fortabelse til Os, eller, efter Omstændighederne, Æres

og Livs Forbrydelse. — 10) Rettens Beljente saavel som

Sognefogderne skulle være berettigede til, for de for-

ommeldte Gebyrer ved Udpantnings-Forretninger i Kjob-

stæderne, samlExecutions- og Udpantnings-Forretningerne

paa Landet, i Mangel af deres mindelige Betaling, at

gjore Udpantning hos Skyldnerne : dog at Haandværks- og

Avlings-Redskaber, Bondens Gaards Besætning, og i Al-

mindelighed hvad som uomgængeligen behiives til hver

enkelt Skyldners egentlige Næringsdrift, ikke udtages,

saalængc Andet forefindes. -- M) Executanlerne paa

Landet maae ikke af nogen Skyldner modtage den re-

sterende Skattesum, for samme paa hans Vegne til

Oppeb(irselsbeljenten at levere; men enhver Skyldner

b'6r selv til denne Sidste erlægge sin Restance, og der-

efter, som meldt, forevise Executanlerne hans derfor
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udstædte Qviltering. T de Tilfælde derimod, hvor Ud- i 793.

pantning skal foretages, blive Udpantningsmændene 30. Januar,

pligtige at modtage af Skyldneren hans resterende

Skattesum, naar han, for at undgaae Udpantningen,

kan betale den, for videre at erlægge samme til ved-

kommende Oppebcirselsbetjent. — 12) Jordegodseiere,

der indestaae for Skatlernes Erlæggelse til Vores Kasse

af Bcindergods, lilslaaes Ret til Udpantning hos Bonderne

for resterende Skatter og andre offentlige Afgifter, som

ikke ere ældre end eet Aar tilbage, saaledes, al naar

de Skattepligtige ikke erlægge Betalingen inden 8 Dage

efter al de af Husbonden eller hans Fuldmægtig paa

Kirkeslævne derom ere advarede, maa det være denne

tilladt at requirere Udpantning hos de Skyldige uden

videre Varsel, efter en af Amtmanden approberet Re-

stance-Liste, hvori ingen resterende Landgilde eller an-

den Jordebogs -Indtægt maa åofcires, ved hvilken For^

retning iovrigt forholdes efter den i § 8 indeholdte

Forskrift. — 13) Eengang hvert Aar, nemlig naar Ok-

tober Qvarlals Skatter til Retaling oc* Inddrivelse ere

forfaldne, skulle paa Landet alle Skatte- Restancer ved

Amtmændene unders5ges, og deres befundne Riglighed

attesteres. Til den Ende bor enhver Oppeborselsbetjent

midt i November Maaned indlevere over alle til den

Tid forfaldne og ubetalte Skatter og Afgifter en n5i-

agtig Fortegnelse til Amtmanden, der undersciger dens

Rigtighed, ved at sammenholde den med samtlige Skyld-

neres originale Qvilleringsboger, og derefter ved hver

enkelt Restance-Post i Fortegnelsen vedtegner sin Attest.

Og da denne Undersøgelse inden 14 Dages, eller, efter

Amternes forskjellige Storreise og ReskafTenhed, i det

seneste inden 4 Ueers Forlob, efter at Restance -Listen

Amtmanden er indleveret, bor være fuldfort, saa

lilholdes alle vedkommende Skyldnere alvorligen at ind-

finde sig med, eller ved Sognefogderne fremsende be-

''(>rie deres Qvilleringsboger til Amtmanden nciiagtigen

> 1
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1793. til den Dag og Tid, hvilken han ved en almindelig Ind-

30. Januar, varsling, som fra Prædikestolene bekjendtgjcires, for

Enhver af dem forud bestemmer, uoder uudeblivelig

Mulkt til Sognets Fattige af 2 Mk. for Husmænd, 4 Mk.

for Gaardmænd, 4 Rd. for Jordegodseiere, for hver

Qvitteringsbog, som ikke til bestemte Tid forevises. —
Amtmanden indberetter derpaa til Rentekammeret, naar

UndersOgningen er fuldfort, og tilbageleverer til Oppe-

bcirselsbeljenten den med hans Altester og Vedtegninger

forsynede Restance -Liste, som med Oktober Qvarlals

Extract b6r indsendes til Rentekammeret. lovrigt for-

holdes med Restancernes inddrivelse ved Execution

eller Udpantning for dette, ligesom for de 6vrige trende

Qvartaler, paa den Maade, som i 7. og 8. §§ er foreskreven.

— 14) Paa lige Maade, som i næstforegaaende 13. §

er anordnet, ville Vi og, at alle Skatte -Restancer i

Kjbbslæderne ved Sliflamlmændene eller en anden paa-

iidelig Mand, "som de i enhver Kjcibstæd i deres Sted

dertil beskikke, skulle undersoges, og sammes befundne

Rigtighed attesteres eengang aarligen, nemlig ved Ok-

tober Maaneds Udgang, efter de n5iagtige Fortegnelser,

som Magistraterne og Byfogderne derover til dem inden
L

berbrte Tid bor indlevere. Denne Undersøgelse bor i

ethvert Stitts samtlige KjObstæder i det senesle inden

4 Ugers ForlSb være fuldfort. Enhver Huseier, hvis

Qvitteringsbog ikke til den ved Indvarsling bestemte

Tid forevises, bcider ueftergiveligen fra 2 Mk. til 1 Rd.

til Byens Fattige. Undersbgningens Fuldendelse ind-

beretter Stiftamtmanden slrax til Vort Rentekammer,

og de saaledes attesterede og vedtegnede Restance-

Lister, som vedkommende Magistrater og Byfogder til-

bageleveres, fremkomme sammesteds med Oklober-Qvar-

lals Extracter. Forresten forholdes med Restancernes

Inddrivelse ved Udpantning til denne, ligesom til Aarels

(ivrige Tider, saaledes som i forestaaende 6. § er anordnet.

— 15) Endskjondt del ikke skal paaligge Vore Amtmænd

og Stiftamtmænd at foretage Uere aarhge Undersogninger
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af Restancerne, end denne herved anordnede, saa bliver 1793.

del dem dog ikke alene allid tilladt, men Vi viile endog 30. Januar-

have dem det som Embedspligt anbefalet: at de, naar

grundet Formodning haves om nogen Forsdmmelse eller

Uorden hos en eller anden Oppeborselsbetjenl i det

dem betroede Embeds-District, slrax desangaaende gjore

Anmeldelse til Vort Rentekammer, paa det al samme

derefter kan foie de videre fornodne Anstaller. —
16) Foruden Vore egne Skatter og Afgifter, have Vore

Oppeborselsbeljente paa Landet ogsaa at oppebære,

udbetale og inden Linien i Regnskaberne at anfOre de

forefaldende Delinquent- og Bropenge, Brandkasse-

Conlingenter, hvis Belob for enhver Gontribuent tillige

under en særskilt Rubrique postviis bor indfores i

Qvitteringsbogerne. Og forholdes iovrigt i Henseende

til deslige Penges Aflevering og de Beviser, som derfor

ved Regnskaberne bor fremlægges, efter hvad derom

hidtil er, eller herefter nærmere maatte vorde anordnet.

— 17) De Penge, som Vore Oppeborselsbeljente saa-

ledes i Skatter til Vores Kasse eller i andre offentlige

Afgifter oppebære, maae de paa ingen Maade sammen-

blande med deres egne Penge, og endnu mindre der-

med gjore nogen Hånde! eller Omsætning; men det

skal tverlimod være dem alvorligen paalagt, at have

samme, saalænge de i deres Værge forblive, i saadan

sikker og særskilt Forvaring, at de til alle Tider, naar

dot æskes, strax kunne forevise samme. Befindes no-

g^n Oppebcirselsbetjent, ved uformodet Eftersyn af hans

^asse, naar saadan Anstalt af Vort Rentekammer fbies,

t'ller paa anden Maade, al have handlet herimod, da

h6v Forseelsen med passende Straf, endog, efter Sagens

^^skatlenhed, med Embeds Forbrydelse ansees.

11. Gap. Angaaende Oppebdrselernes A {levering. - -

agistraterne og Byfogderne i Kjobstæderne skulle,

uden nogen Undtagelse, ved hver Maaneds Slutning

afsende de af dem for Vores Kasses Regning oppebaarne

Skatter og Indtægter til Aralstuen, og til Beviis derom
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1793. fremlægge dennes Secunda-Qvittering ved de Maaned's-

Januar. Extracter, som de ere pligtige at indgive til Vort Rente-

kammer. — 19) Amtsforvalterne, Regimentsskriverne og

andre Vore Oppeborselsbetjente paa Landet bor lige-

ledes, uden dertil at oppebie nærmere Ordre og uden

noget Paaskud, ved ethvert Qvartals Udgang til Zahl-

kammeret i Kjobenhavn indsende de af dem modtagne

Oppeborseler, efter Afdrag af hvad paa samme, forend

Qvartalets Slutning, til Udbetaling er anviist. Og til

Beviis for Afsendelsen ere de pligtige at fremsende

med deres Qvartals-Extracter til Vort Rentekammer

Zahlkassererens Secunda-Qvitteringj eller, dersom denne

ved en eller anden fraliggende Amtslue ikke saa betids,

som Qvartals- Extracten bcir afgaae, maatte være ind-

Idben, da i dens Sted Poslcomptoirets Tilstaaelse om
Pengenes Afsendelse med den agende Posl. Dog bor

, i sidste Fald Zahlkassererens Secunda - Qvittering for

samme Sum derefter ved den næste Maaneds-Extracl

fremlægges. — Gonlant Kassebeholdning hos Oppebcir-

selsbeljentene ved Qvartalets Udgang maa saaledes ikke,

under nogen Slags Forevending, finde Sted, undtagen

alene i det Tilfælde, naar Vores Finance-Kasse-Direction

maatte have tillagt en eller anden Oppeborselsbetjent

Udgifts-Ordres, til hvis Fyldestgjorelse en bestemt Sum

behbvede at tilbageholdes i hans Kasse. Men Finance-

Kasse-Directionens Ordre skal da ved Datum og Summa
udtrykkeligen anfores i Qvartals Exlracten. — 20) Der-

som nogen Vores Oppeborselsbetjent eller Regnskabs-

fOrer, som Penges eller andre ofTentlige Indtægters

OppebSrsel er betroet, ikke paa den foran fastsatte

Maade afleverer de oppebaarne Penge elier andre ham

betroede Indtægter, eller ikke anvender og udgiver

samme tii det Brug. hvortil de ere bestemte og an-

ordnede, men tvertimod skulde befindes at bruge dem

enten til sin egen Nytte, eller til anden egenmægtig

Anvendelse, saaledes at han ikke tilberligen kunde be-

regne det Oppebaarne til Indtægt og strax aflevere
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samme, da skal Vort Rentekammer ufortovet foranstalte -1793.

en saadan Betjent fra sit Embede suspenderet, og der- 30. Januar,

efter foredrage Os Sagen til hans Strafs nærmere Be-

stemmelse, eller, efter Omstændighederne, Actions For-

anstaltning. Men den Betjent, der i et saadant Tilfælde

ikke formaaer enten at erstatte det Manglende, eller i

det mindste at forskaffe tilstrækkelig Sikkerhed for sam-

mes Erstatning og de anordnede dobbelte Renters Er-

læggeise, skal, uden nogen Vores nærmere Resolution,

aldeles have sit Embede forbrudt, og derforuden ved

Vores Kammer-Advocal tiltales til videre Straf efter Aii-

ordningerne. — 21) Naar Kassemangel fcirst efter en

Oppeborselsbetjents Dod opdages, og folgelig Straffen

for den begangne Utroskab eller forsommelige Omgang
ttied Vore Oppebbrseler ikke mere kan finde Sted, da

skal Vort Rentekammer alene drage Omsorg for, al

Tabet, med dets Renter, vbrder Vores Kasse paa an-

ordnet Maade erstattet. Dog ville Vi i saa Fald\ til

Fordeel for Stervboet, eftergive de dobbelte og alene

lade de enkelte Renters Erlæggelse paastaae.
.

lU. Cap. Angaaende Regnskabernes Forelse og Aflceg- ,

ffe/se, og de Boger og Lister, som OppeborselS' Betjentene

6or holde. - 22) Enhver Oppeborselsbetjent skal over

^en ham betroede Oppeborsel holde tvende Boger,

^iemlig en Hovedbog eller speciel Oppeborselsbog, og

®n Journal eller Kassebog. Og de Beljente, som tillige

have Kornvare, Fourage eller andre Leverancer under

Regnskab, bor derforuden holde over disse eu særskilt

Bog, som i alle Dele skal indrettes efter samme Form,

som Hovedbogen. - 23) Forbercirte Hovedbog, eller

specielle Oppeborselsbog, som holdes af Amtsforvaltere,

^^gitnentsskrivere og andre Oppeborselsbetjente paa

Landet, skal tydeligen indeholde alle Jord- Gaard- og

Huseiere og Indvaanere i Districtet, der anfores i den
Orden, som de samlede Jordegodser, Sognene, Byerne
og Numerne af hele og halve Gaarde, Bolsteder og

Husmaadspladser foige paa hinanden; og i KjSbstæ-
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<793. derne skulle Magisliaterncs og Byfogdernes Hoved-

Januav eller OppebGrselsboger paa lige Maade noiagtigen inde-

holde alle Gaard- og Huseiere i den Orden , som

enhver Kjbbslæds Gaarde og Huse fblge paa hinanden.

Paa den ene Side i denne Bog, saavel paa Landet som

i Kjobstæderne, skal postviis indfåres hvad enhver

Skatyder maanedlig, qvartaliter eller til andre Terminer

i Aarel har at erlægge, og paa den anden Side hvad

han deraf har betalt, Alt efter Oppebiirselernes forskjel-

lige Rubriquer, og saaledes som i vedheftede Formularer

Nr. 2 og 3 er foreskrevet. - I samme Hovedbog skal

ved Regnskabs-Aarets Slutning enhver Skatyders Reg-

ning, efter Debet og Credit, rigtig opgjOres og ved

endelig Balance afsluttes, og siden, slrax efter ethvert
I

Nyaars Begyndelse, en ligedannet ny Hovedbog ind-

rettes. — 24) Journalen eller Kassebogen bor indretles

saaledes, som Formularerne Nr. 4 og 5 foreskrive.

Oppeborselsbetjenten indfører i samme fra Dag til Dag,

under bestandig Henviisniog til Folium i Hovedbogen,

Alt hvad han har oppebaaret, og ved enhver Maaneds

Udgang sammenlaégges Indlæglens Bel(5b for' den hele

Maaned, hvis Summa derunder anfcires. Derefter gjtires

paa de sidste 5 eller 6 Blade af denne Kassebog en

Kasse -Regning, paa hvis ene Side den i hver Maaned

oppebaarne Summa anfdres som Debet, og paa den

anden Side hvad som er udbetalt, liqvideret med, eller

afleveret til Zahlkassen, saavidt Oppeborselerne paa

Landet angaaer, men afsendt til Amtstuen saavidt Op-

pebbrselerne i Kjcibslæderne betræffer, som Credit,

hvilket saaledes hele Aaret igjennem fortsættes paa den

Maade, der foreskrives i Formularerne Nr. 4 og 5. Den

Oppebtirselsbetjent, hos hvilken, ved en af Vort Rente-

kammer foranstaltet Unders5gning , disse Boger enten

aldeles ikke forefindes, eller og ikke findes i tilborlig

Orden, skal fiirste Gang bdde til Vort Rentekammers

Fattigbcisse i fdrstnævnte Tilfælde 100 Rd., og i det

sidstnævnte en efter Omstændighederne af Vort Rente-
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kammer bestemmende Mulkt af JO tii 50 Rd., uden 1793.

nogen Eftergivelse. — Skulde, imod Formodning, den 30. Januar,

samme Betjent anden Gang lade sig finde i lige

Forscimmelse, da forestiller Vort Rentekammer Sagen

til Vores nærmere Beslutning. — 25] Med den anden,

eller i det seneste med den tredie Post, som afgaaer

efter Maanedens Udlcib, skulle de maanedligo Extrocter

afsendes til Vort Rentekammer, hvormed bor folge Zahl-

kassererens Secunda-Qvittcringer for de Indbetalinger

lil, eller Liqvidationer med Zahlkassen, som i Maanedens

L(5b ere skeede. Paa lige Maade bOr ved Magistrater-

nes og Byfogdernes Maaneds-Extracler, der til samme
Tid skulle indsendes til Vort Rentekammer, fremlægges

Amtstuernes Secunda-Qvitteringer for de Summer, s©m
^il disse ere afleverede. - Enhver 0ppeb5rselsbetjent

paa Landet og i Kiobstæderne, hvis Maaneds-Extracl,

*^er altid bdr dateres fra den Dag, da den afsendes,

*kke i det allerseneste inden 3 Uger efter Maanedens

Forlob er indkommen, skal, med mindre Vort Rente-

kammer forud, formedelst særdeles Omstændigheder,

udtrykkeligen maatte have bevilget ham længere Tid,

derfor erlægge, uden nogen Eftergivelse og uden Hen-

**5iSt til hans Ovrige ordentlige Regnskabsforing, 2 Rd.

Mulkt lil Vort Rentekammers Fattigbosse, hvilken Muikt,

vedvarende Fors5mmelse, hver H. Dag fordobbles

» det Forhold, som ved cflerstaaende 27. § er fastsat.

—

26) Paa Hee Maade skulle samtlige Vore Oppebttrsels-

betjente med den anden, eller i det seneste med den
tredie, efter ethvert Qvartals Forlob afgaaende Post, i

Stedet for maanedlig Extract for den sidst udldbne

Maaned, indsende deres Qvartals-Exlracler til Vort Rente-

kammer, og dermed tillige Zahlkassens, eller, saavidtKjcib-

stædernes Oppebcirseler angaaer, Amtstuernes Secunda-

Qvilteringer for de betalte elier liqviderede Summer. Den

Oppeb(5rselsbetjenl paa Landet eller i Kjdbstæderne,
hvis Qvartals-Extract, der dateres fra Afsendelsesdagen,

i det allerseneste 3 Uger efter Qvartalels Forltib

1
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4793. er indkommen, og som ingen Udsættelse forud af Vorl

Januar. Rentekammer udtrykkeligen er bevilget, bOder, uden

Eftergivelse og uden nogen Undtagelse, 4 Rd.
,
og for

vedvarende Fors5mmelse de samme forogede Mulkter

og til samme Anvendelse, som i efterstaaende 27. §

ere bestemte for Regnskabernes og General-Extractens

Udeblivelse over anordnet Tid; ligesom Vort Rentekam-

mer forresten, saanart det formedelst saadan Extractens

Udeblivelse finder Anledning til at befrygte nogen Uorden

eller Usikkerhed for de en Betjent betroede Oppebor-.

seler, foranstalter hans Kasses UndersOgeise og, efter Om-

stændighederne, hans Suspension. — iovrigl bSrMaaneds-

og Qvartals-Extracterne indrettes overeensstemmende med

vedheftede Scbema Nr. 6 for Oppeborselsbetjentene

paa Landet, og Nr. 7 for Magistraternes og Byfogdernes,

saa og de deri opgivne Bilage ved samme fremlægges.

— 27) Enhver Oppebcirselsbetjents aarlige General-

Extract bi5r til Vort Rentekammer og Vor Finantskasse-

Direction fcirend Januar Maaneds Udgang indsendes,

og hans Regnskab ved Martii Maaneds Udgang. Og

skal i denne Mellemtid dobbelte Maaneds Extracter for

Januar, Februar og Marts indsendes, een over de Oppe-

bOrseler og Udgifter, som endnu vedkomme del fore-

gaaende Aar, indrettet efter Formularel Nr. 8, og en

anden over de for del iobende Aar forefaldne, saaledes,

at Udgift og Indtægt for hvert Aar for sig, uden nogen

Sammenblanding, ligesaa særskilt i disse dobbelte Ex-

tracter som i Betjentenes Boger, beregnes og anfcires.

Den Betjent, hvis General -Extract eller Regnskab ikke

neiagtigen til foranfdrle Terminer indkommer, boder for

1. Maaneds længere Udeblivelse 4 Rd.

2. — 8 —
3. — 12 —
4. — 16 —
5. — 20 —
6. — 40 —

fiilgelig for 6 Maaneders Forsømmelse

tilsammen 100 Rd.
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Disse Mulkter skulle, efterhaanden som de ved hver 1793.

Maaneds Udgang forfalde, ufortovet og ueftergiveligen 30. Januar,

iaddrives hos de Skyldige, og deraf hver Gang den

halve Deel afleveres til Vores Kasse, og den anden

halve Deel til Vort Rentekammers Fattigbosse, — Ude-

bliver nogen Oppeborselsbetjents Regnskab, General-

Extract eller Qvartals-Extract længere, end 6 Maaneder

over den fastsatte Tid, da skal ban, foruden foranfftrte

Pengestraf, tillige have sit Embede forbrudt, og Vort

Rentekammer strax ved Forestilling til Os, eller, saa-

vidt Magistraterne ogByfogderne angaaer, ved Skrivelse

til Vort Danske Gancellie, foranledige hans Remotion.

Dog forstaaes det af sig selv, at den Oppebdrselsbetjent,

der med Stedets Postmesters Attest kan bevise, at han

til rette Tid paa Posthuset har leveret sin Extracl eller

sit Regnskab til Afsendelse, og at folgelig Posternes

Ophold, eller anden særdeles Aarsag, uden Betjentens

Skyld, har forvoldt en indlciben Forhaling, biir være

angerlos og fri for al Straf i den Henseende. — Af

denne Aarsag bi3r herefter alle de Pakker og Omslage,

i hvilke Regnskaber eller Extracler til Vort Rentekam-

Daer indsendes, udvendig paategnes, at et Regnskab

eller en Extract deri er indsluttet, og fra hvem.— iSvrigt

ville Vi herved have anordnet: a) at med Indsendelsen

af General -Extracten og af Oktober Qvartals Extract

under ingen Slags Forevending maa ventes eller be-

vilges Udsættelse over den bestemte Tid; — b) at

^^Sge nysnævnte Exlracter skulle sluttes til 31. De-

cember, og fblgelig Alt, hvad lil den Dag ei er ind-

kommen og afleveret, deri anføres, deels som Restance,

deels som Beholdning; — c) at Regnskabet, der saa-

ledes ikke i Henseende til virkelig Indtægt og Udgift

kan stemme overeens med General-Extracten, bor der-

imod stemme udie overeens saavel med alle i det af-

vigte Aars Liib indkomne Extracter, som og med Con-

tmuations- Extraclerne for samme Aar, og sluttes den
I^ag, da den sidste Gontinuatioos-Extract indsendes. —
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1793, 28) Regnskaberne, i hvilke ingen Restancer af Vore

Januar, staaende Skatter og Afgifter, der alle inden dets Afslut-

ning bdr være inddrevne, maae anfdres eller finde

Sted, indrettes og aflægges fremdeles i samme Form,

som hidtil ved Anordningerne og Vort Rentekammers

Foranstaltninger har været bestemt, saaledes, at i Al-

mindelighed alle Indtægter og Udgifter deri tydeligen

og nSiagtigen skulle være indforte; og alle til Beviis

om begge Deles Rigtighed anordnede og nødvendige

Bilage, saavel som de dertil hiirende Mandtals -Lister,

Attester, Qvitteringer, med videre, bor stedse tiisamme

Tid, som Regnskabet selv, indsendes, efler en vedfbiel

Fortegnelse in duplo, af hvilke den ene forbliver i

Rentekammeret ved Regnskabet, og den anden tilbage-

sendes Oppeborselsbetjentea med vedkommende Revi-

sors paategnede Attest om Afleveringens Rigtighed. —
Skulde noget Regnskab ikke findes indrettet i Over-

eensstemraelse med de anordnede Regler, og forsynet

med alle anordnede Hoved-Bilage, som ved Revisionen

ere uomgængeligen fornodne, da ansees det som uind-

kommet, og Betjenten underkastes lige Straf, som i

^7. § for Regnskabets Udeblivelse er bestemt. Og for

anden Uorden og Skjbdeslbshed i Regnskabsforing an-

seer Vort Rentekammer Vedkommende med passende

Mulkter af 2 til 4 Rd., eller, efter Omstændighederne,

og naar Forseelserne igjentages, med hoiere Straf. —
29) Ingen andre Udgifter maae i Regnskaberne anføres,

end alene de, som med Zahlkammerets Prima- Qvitte-

ringer, eller, saavidt Magistraternes og Byfogdernes

Regnskaber angaaer, med Amtstuernes Prima-Qvitte-

ringer ere belagte, eller og, som grunde sig paa Vores

Finantskasse-Directions eller Vort Rentekammers ud-

trykkelige Foranstaltninger. — Ingen OppebiSrselsbetjent

maa derfor betale nogen Fordring, som enten han selv

eller Andre maatte have paa Vores Kasse, uden efter

en saadan udtrykkelig Anviisning. Den, som handler

herimod, skal ved Regnskabets Revision beregnes dob-
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belte Renter af Udgifts Summen til Ansvar. — Naar Vort

Rentekammer eller Vor Finantskasse-Direction i enkelte

Tilfælde tillægger OppebOrselsbetjentene Forskuds-Ordre

til nogen Udgift, da skulle disse, saasnart saadan Be-

faling er fyldestgjort, ufortcivet til' bemeldte Kammer
eller Direction indsende derover formelig Regning, be-

lagt med Vedkommendes Qvitleringer og andre dertil

h(5rende attesterede Bilage; og naar Summen derefter

paa Zahlkassen til formelig Udgift er bleven anviist,

biir det Betjenten meddeelte originale Creditiv ligeledes

ufort(5vet tilbagesendes til det Departement, af hvilket

det er udstædt. Dette Slags Udgifter maae, saalænge

endnu ikke formeligen ere anviiste paa Zahlkassen,

6i komme til virkelig Udgift i Regnskaberne, meu bc5r

^ samme anfores inden Linien, som en Beholdning,

'ndtil de, som meldt, formeligen ere blevne anviiste til

Udgift. Og paa samme Maade bbr deslige, hidtil saa-

kaldte uapproberede, Udgifter i Maaneds- og Qvartals-

Exlracterne anfores saalænge, indtil de formeligen lil

Udgift ere anviiste. — 30) Paa det at Vore Oppebcir-

selsbetjente ikke skulle savne de nødvendige Midler

^1 at forsyne i rette Tid deres Regnskaber med de

Attester og andre Bilage, som udfordres til Beviis om
sammes behorige Rigtighed og Fuldstændighed, ville

Vi herved, ligesom forhen er befalet, allern. have an-

oi'dnet: at Vore Stiftamtmænds, Amtmænds og Andres

Attester, som paa Regnskabernes Bilage, eller til Beviis

disses Rigtighed, behøves, skulle fOrend ethvert

Aars Januar Maaneds Udgang meddeles OppebOrsels-

betjentene, og at saaledes ingen blandt Vore civile,

naihtaire eller geistlige Embedsmænd, af hvilke saadanne

Attester udkræves, under nogen Forevending maa vægre
sig ved at udslæde samme til den anordnede Tid. Men
Enhver h'6r Ivertimod være pligtig til, uvægerligen og

saasnart som mueligt at meddele Regnskabsførerne,

' paa deres Forlangende, alle efter Omstændighederne
nødvendige Attester, Qvitleringer, Approbationer og

6*
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i 793. Tilstaaelser, saafremt de ikke ville tilsvare Os al af

Januar, deres Forhaling flydende Skade, og Regnskabsforeren^ de ham, formedelst den derved foraarsagede Forsøm-

melse, paadragne Rekostninger, samt tillige erlægge de

for Regnskabsforerne, naar Forsømmelsen er paa disses

Side, bestemte Mulkter, i hvilken Henseende saavel

Vort Rentekammer, som og Vore Stiftamtmænd, Amt-

mænd, Riskopper og andre Ovrighedspersoner bor være

Regnskabsforerne, naar de i rette Tid anmelde For-

halingen, ved de virksomste Foranstaltninger og efter

Omstændighederne ved Mulkternes Inddrivelse hos de

Forsømmehge, behjælpelige, — Si) Dersom en Oppe-

bdrselsbetjent udelader Noget af Indtægten i een af

sine Qvartals-Extracter
,

og heller ikke i Extracien for

det næstfølgende Qvartal har ført samme til Indtægt,

endskjondt siden tilstrækkeligen bevises, at en saadan

Indtægts-Post virkeligen af ham er oppebaaren, da bør

derfor erlægges dobbelte Renter og desuden iO pCt.

til Rentekammerels Fattigbosse, undtagen i det Tilfælde,

at Reljenten imidlertid maatte være død, da hans efter-

ladte Ro for Muikt maa være forskaanet, og udreder

alene den uberegnede Indtægts-Sum, tilhgemed enkelte

Renter. — 3:2) Den Retjent, som ved Udgiften i sit

Regnskab eller i sine Extracter fremlægger falske Qvit-

teringer eller Revisor, bør have sil Embede forbrudt,

og være pligtig, ei alene at bøde til Qvæsthuset i Kjø-

benhavn dobbelt saa meget >iom Udgifts -Summen, for

hvilken det falske Reviis er fremlagt, beløber, men og

at erstatte Udgiften i Regnskabet eller i Extracten med

fuld Retaling. Formaaer han ikke at udrede Retalingen,

da dømmes han til Fæstningsarbeide. — 33) Dersom

nogen Oppebørselsbetjent forhaler de i hans Regnskab

udsatte Antegnelsers fiesvaring og de til sammes Re-

lægning æskede og fornødne Documenters Tilveiebrin-

gelse længere, end ham ved Antegnelsernes Tilsendelse

af Vort Rentekammer er foreskrevet, da bor han, uden

nogen Eftergivelse, erlægge samme Penge-Straf, som i
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foregaaende 27. § er anordnet. — Og paa det at de 1793.

fornbdne Hjælpemidler til saadan betimelig Indsendelse 30. Januar,

ikke skulle mangle OppebSrselsbetjentene, befale Vi
-^-^^

hermed alle Vore Embedsmænd og andre Vore Betjente

og Undersaatter, fra hvilke hine, til de udsatte Anteg-

nelsers Besvaring, behOve Oplysninger, Attester, Qvit-

teringer eller Tilstaaelser , at de, paa Forlangende,

uvægerligen og uden Ophold skulle meddele samme,

uoder lige Ansvar, som i 30. § er dem paalagt, ligesom

og Oppeborselsbeljentene, naar de i saadanne Tilfælde

betimeligen henvende sig til Vort Rentekammer, eller

til vedkommende Ovrighed, bor forundes lige Under-

stottelse, som i samme 30. § er dem tilsagt, imod de

Forsommelige. — 34) Ingen 0ppeb5rselsbetjent maa,

uden udtrykkelig dertil erhvervet Tilladelse af Vort

Rentekammer, boe udenfor det ham anviiste Embeds-

District. Og enhver saadan Betjent skal strax ved sit

Embeds Tiltrædelse lade den ham meddeelte Bestalling

læse ved den Ret, under hvis Jurisdiction han boer,

hvorom Rettens Paategning paa Bestallingen bor gives

uden Betaling. — 35) En Oppebbrselsbeljent kan vel,

naar han i Vores Tjeneste, eller med Vort Rentekammers

dertil erhvervede særdeles Tilladelse, er fraværende,

lade Oppebdrselen forrette og Skatyderne qvittere ved

sin Fuldmægtig. Men han skal dog selv i alle Dele

iudestaae for sin Fuldmægtigs Handlinger i hans Em-

hedssager, hvorimod det staaer ham frit for, at lade

sig af denne stille tilstrækkelig Caution for hvad ham

saaledes betroes, ligesom og, om han finder det for-

ii<5dent, af ham meddele egenhændig underskreven

edelig Troskabs -Forpligtelse. — Forresten bor enhver

saadan Fuldmægtigs Navn af Oppeborselsbeljenten ind-

berettes til Vort Rentekammer, paa det at samme kan

paasee, al de fremkommende Qvitteringer af den rette

vedkommende Person ere udstædte. — 36) Formynder-

skaber og Værgemaal kan ingen Amtsforvalter, Regi-

mentsskriver eller Forvalter, imod deres Villie, paalægges,

'
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1793. uudtagen for deres egne BSrn, saafremt Rettens Betjente

30, Januar, ville betroe dem Værgemaalet for disse. Men skulde

Nogen være sindet friviliigen at paalage sig andre Værge-

maale, da maae de dog ikke, uden Vort Rentekammers

foregaaende Samtykke, dertil kunne beskikkes. —
37) Naar en OppebOrselsbetjent doer, skal den ordent-

lige Skifleforvalter strax forsegle Kassen og samtlige

Oppebbrselen vedkommende Sager og Documenter, og

derefter, uden mindste Ophold, underrette vedkommende

Stiftamtmand eller Amtmand derom, som med den

fdrste afgaaende Post strax indberetter Saadant til Vort

Rentekammer til nærmere Foranstaltning, og tillige op-

giver: om en tilforladelig Fuldmægtig forefindes, eller

til hvem ellers Oppeborselen, imedens Embedet er le-

digt, kunde være at overdrage. — 38) Fuldmægtigen

bor i saadanne Tilfælde blive tilstede, for at ejiirenbi-

agtig Regnskab og Riglighed for alle de BQger og Op-

peborseler, som han selv haver haft under Hænder.

Dersom Vort Rentekammer imidlertid betroer ham

Oppeborselen , imod tilstrækkelig Caution , da nyder

han, saalænge Gonstitutionen vedvarer, den til Embedet

henlagte Gage. Naar ingen Fuldmægtig forefindes, som

kan aflægge den afdcide Betjents efterslaaende Regn-

skab, og Arvingerne tillige ere umyndige, da skal

Skifteforvalteren, med Vort Rentekammers dertil ind-

hentede Samtykke, paa Stervboets Bekostning antage

en duelig Mand til Regnskabets Aflæggelse. — 39) Vore

Stiftamtmænd og Amtmænd, Over- og Underretter og

Magistraterne i Kjobstæderne skulle, naar en under

deres Embeds-District eller Jurisdiction staaende Oppe-

borselsbetjent doer, drage Omsorg for, at hans efter-

ladte Gods og Formue ikke forrykkes eller bortvendes,

ei heller, forinden fra Vort Rentekammer er indhentet

Efterretning: om hans Regnskaber staae tilbage, eller

om han paa samme bliver Noget skyldig, kommer til

endelig Skifte og Deling. Og dersom endog Nogen,

fi5r eller efter Betjentens Ddd, skulde have erhvervet
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Dom over ham til Betaling, da skal desuagtet intet Ud- 1793.

læg i hans efterladte Bo kunne finde Sted, forend Vores 30. Januar

Fordring er fyldestgjort. — 40) Ligesom Vores Kasse

tilkommer Fortrinsret og stiltiende Underpant i Vore

Oppeborselsbetjentes Eiendele, fremfor alle de For-

dringer, som ikke allerede ved hans Embeds Tiltrædelse

have været thinglæste og protocollerede, saa anordne

Vi og herved: at ingen Vores Amtsforvalter, Regiments-

skriver eller Forvalter, fra den Tid, da han til Embedet

er beskikket, maa afhænde Noget af sit urbrlige Gods,

ei heller udstæde nogen Panteforskrivning, til hvem det

end maatte være, eller noget saadant Skjode eller Pante- ^

forskrivning til Thinglæsning ved nogen Ret antages,

uden med Vores igjenoem Vort Rentekammer dertil

forud erhvervede udtrykkelige Tilladelse. Sagsoges

nogen Oppeborselsbetjent for Gjeld, da skal den Over-

eller Underret, for hvilken han er indstævnet, betids

derom underrette Vort Rentekammer, paa det at samme
kan foie den fornodne Anstalt saavel til at forebygge

Andres Fordringers Betaling af Vore Indtægter, som og

i fornedent Fald til strax at paadrive rigtigt Regnskabs

Aflæggelse af Betjenten. Tager nogen Ret heri , til

Vores Skade, Forsommelse, da skal den indestaae Os
for det derved forvoldte Tab. Dog bor de, som have

erhvervet lovlige Domme
,

ingenlunde herved hindres

fra at soge deres Betaling ved Dommenes Execution,

uaar forst for Vore Fordringer er tilveiebragt fornoden

Sikkerhed. ~ lOvrigt ville Vi allern., at de i Kammer-

rets-Ordningen af Marts 1720, og Forordningerne

af 9. Juoii 4683, December 1688, 34. December

^742 og flere Anordninger indeholdte Bestemmelser,

^er vedkomme Vore Skatters Oppebijrsel i Danmark
og Rigtigheden og Sikkerheden for samme, med videre,

skulle, for saavidt de ikke ved nærværende Anordning
ere forandrede og nciiere fastsalte, fremdeles staaeved

og tilborligen efterleves. — Endelig befale Vi,

3t et tilstrækkeligt Antal Exemplarer af denne Forord-
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1793. ning skal uddeles iblandt Almuen i Vort Rige Danmark,

^^^"^^^^j. paa det at ei alene Sognefoederne, men og enhver

Vedkommende, kan have den forncidne Kundskab om
de i samme indeholdte Befalinger. Hvorefter alle Ved-

kommende sig allerund. have at rette. Givet paa Vort

Slot Christiansborg i Vores kgl. Residentsstad KjiJbenhavn

den 30. Januarii M93K

9. Febr. Reiitekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Ophævelse af et Handels-Anlæg

paa Onundarfjord. Khavn 9. Febr. 1793. —
At Kammeret, i Anledning af en Ansfigning fra Assistent Ar-

norsen, om at vedblive sit Handels-Anlæg paa OnnnderQorden,

ikke finder Adgang til at fravige hvad ved Plak. 1. Juni 1792

er foreskrevet, saa meget mindre som man ikke veed med
hvad Tilladelse han har anlagt dette Handelssted. Isl. Copieb.

Litr. Y, Nr. U09».

9. Febr. CancelHe-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen, ang. at pharmacentisk Examen kan

tages i Island. Khavn 9. Februar 1793. —
Canc. Brevb. for 1793, Nr. 554, S. 328.

P, M. Studiosus Magnus Ormsen, som er Svend

ved Næs Apolhek i Island, har i ea hertil indkommen

'3 De Forordningen vedMede Schemata Nr. 1—8 (med A-N
som Under-Bilags Schemata til Nr. 2) ere her udeladte,

da disse Schemata aldrig ere komne til Anvendelse i Is-

land.

^3 Under s. D. er en Rentek. Skriv, udgaaet til Skipper Hans

Thielsen, at med Hensyn til hans Handels -Anlæg paa

HavneQorden vil det have sit Forblivende ved Plak. 1.

Juni 1792, saa at han i det seneste med hans i Aaret

1794 til Island udgaaende Skib maa gj«re Anstalt til at

bygge i Kjbbstaden (Reykjavik), og der oprette den fore-

skrevne Handel, da han i saa Fald kan som Udligger ved-

blive Handelen paa Havneijorden. Copieb. sst. Nr, 1106.
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Ansogning anholdt om Tilladelse til al blive examineret i

sin Videnskab i Island, uden at reise til Kjdbenbavn,'

samt at saadan Bevilling maatte ham gratis forundes.—

•

I Anledning heraf, og i Betragtning af hvad Landphy-

sicus og Hr. Stiftbefalingsmand i Deres derover afgivne

Erklæringer have bevidnet og oplyst, nemlig at Suppli-

kantens Fraværelse fra Apothequet ville være til Skade
for det Almindelige, da Apothequets Bestyrelse er ham
overdraget formedelst Apotheker Johnsens vedvarende

Svaghed og Sinds-Sygdom : — skulde man, til behagelig

Efterretning og Bekjendtgjorelse for Vedkommende, tjenst-

%st have Dem tilmeldet, at det tillades herved for-

nævnte Magnus Ormsen at aflægge examen pharma-

ceuticum for Physico i Island, dog b6r han hertil ind-

sende behbrig Attestatum om Udfaldet. Det kongelige

Danske GancelHe den 9. Febr. 1793.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf Febr.

Stephensen, ang. Udsættelse af SSmærke paa

Helgasker i Havnefjorden. Khavn 9. Februar

1793. — Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1118.

Hvad Hr. Stiftamtmanden har forestilt ved Prom..åf

^- April a. p. om trende Varders Oprettelse for Helge-

Skaeret, finder vi i alle Maader vel grundet*; men i

Henseende til Deres Forslag om, at lægge en Boie paa

Skæret, da maa vi anmærke, at en saadan Boie, for-

udsat at den var ncidvendig, ikke vilde være til nogen

varig Nytte; men i dets Sted hellere en Lægte, som
"^6d en Jernkjæde og Ring kunde gjores fast i Klippen,

hvorfor vi, naar Hr. Stiftaratm. ellers maatte finde at

et Mærke var fornbdent, vil være betænkte paa at faae

®D saadan Indretning foranstaltet. Rentekammeret den
9. Febr. 1793;

O l'Skriv. til Rentek. 19. April 1792 (Isl. Journ. 9, Nr. 18)

yttrer Stiftamtmanden, at afg. Amtmand Meldals Forslag
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Rentekamnier-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. L6n for Vægteren i Reykjavik.

Khavn 9. FebrUar 1793* — At Kammeret approberer

den af Stiftamtmanden ifblge hans Skrivelse 4. April 1792

fbiede Foranstaltning til Vægterens Ltin paa Reykevig Isl.

Copieb. Litr. Y, Nr. 1116,

&. Marts. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Brugen af nogle af Reykjavik's

Hjaleier. Khavn 9. Marts 1793. — At Kammeret

bifalder Stiftamtmandens Bestemmelse om Brugen af Hjaleierne

Melshiis, Melkot og H61akot ved Reykjavik, af Rektor Thor-

lacius. Madame Angel og Skomager Hoier; og hvad iOvrigt

angaaer hans Forespørgsel : ..om disse tre Pladser skal tilhOre

den latinske Skole, efter den derom i Aaret 1785 holdte For-

retning, eller igjen fratages samme, da vil det* i sin Tid an-

komme paa, om de behaves til Skolens Brug, da det forom-

meldte trende Personer tilbygslede eller tilstaaede Brug vil i

saaFald efter Rentek*. Skrivelser af 26. Februarii og 13. Septbr.

1791 ophøre". Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1135.

13. Meirts. Kongclig Resolutlon ang. Ophævelse af Tngt-

hns-Contribntionen af det geistlige Gods. Chri-

stiansborg 13. Marts 1793'. •— I en Ansøgning af

20. Juh 1791 sbgte samtlige islandske „Betjente og især Syssel-

mændene" om, at den ved Resol. 20. Marts 1759 til Tugthusets

Oprettelse paalagte Afgift af Jordegodset maatte ophbre ifdlge

til 3 Varders Oprettelse for Helgasker har beregnet Om-
kostningerne derved overdrevent hoit, da han selv an-

slaaer dem kun til 12 å 18 Rd., og yttrer, at det endogsaa

vil være nok der at udlægge en Boie.

O Stiftamtmanden havde meldet, at have foranstaltet, at

enhver Grundeier paa Reykevig contribuerer 12 SkilL pr.

Alen til Vægterens Lcin og Underholdning. Isl. Joum. 9,

Nr. 17.

^3 kgl. Resol. 9. Novbr. 1796.

4793.

9. Febr.

1
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allerhaieste Tilsagn, da Tugthuskassen tillige h&vdfe eh god ^t&S.

Beholdning og Lemmernes Arbeide idetmindste maatte ved- 13. Marff,

ligeholde Stiftelsens Fonds. Denne Ansøgnings BOnhOrelse *

haabe de saa meget mere, „som Landets Jordegods er i nær-

værende Tid hailigen ruineret, og behøver, langt mere
end Tugthuset, kraftig Understottelse") derved vilde og Kongens

eget Jordegods, „der maaskee belOber til Vs af hele Landet",

blive befriet for en stor Byrde. — Stiftamtmanden anfOrte, at

Tugthusets Indtægt kunde anslaaes til ca. 430 Rd. i Renter

samt i Sagefald og Kjendelse^ dog mener han det er for tid-

ligt at ophæve Contributionen, fdrend Tugthuset havde en fast

aarlig Indkomst af 500 Rd. Men om Kongen vilde befrie det

geistlige Gods for Contributionen, var Præstestanden dertil træn-

gende, og han mente at saavel Kongens som det civile Gods
vilde kunne befries for Afgiften om 5 Aar, eller til 1796 Aars

Udgang. Kammeret indstiller derfor, at det geistlige Gods

befries for Tugthus-Contributionen , men at den foravrigt ved-

bliver (Forestilling 19. Februar). — Rentek. Norske Relat.

og Resol. Prot. 74, Nr. 14. .— Resolutionen er publiceret

paa Althinget ved Stiftamtmand Olaf Stephensens Bekjendt-

gjerelse 20. Juli 1793, trykt i Althingsbogen s. A. Nr. 24. 4,

S. 25—265 ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for

Skalholts Stift 1793. — Fogtm. Reskript- Saml., Rettelser og

Tillæg 1660—1800, S. 547.

Det geistlige Gods i Island, Holum Bispestols Gods

derunder indbegrebet, ville Vi, fra indeværende Aars

Begyndelse og fremdeles, allern. frilage for at udrede

den Samme ved en allerhoieste Resolution af 20. Marts

^759 paalagte aarlige Conlingent til Tugthuset i Island,

hvorimod det i Henseende til denne Contribution af det

ivrige Jordegods i Landet forbliver, som hidtil, indtil

^ Tiden nærmere Indberetning erholdes om, at Tugt-

husets Kasse er kommen i den Stand, at den kan bære
sine Udgifter. Christiansborg Siot den 13. Marts 1793

O communiceret Stiftamtmand Olaf Stephensen , Amtmanden
1 Nord" og Oster-Amtet Stephan Thorarensen, Biskopperne

og Landfogden, ved Rentek. Skrivelser 2. April 1793 (Isl.

Copieb. Litr. Y, Nr. 1224—1228).
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1793. General -liand- Oeconomie- og Comnierce-

Collegii Circnlaire til samtlige Stiftbefalings-

mænd i Danmark og Norge, ang. Regler for

Udstædelsen af latinske Sopasser. Khavn 19.

Marts 1793. — Indenngsmin. Archiv: Pas-Expeditions-

Protocol for 1793
,

308, Nr. 59, S. 74—75. Fogtm. VI. 7,

86-87.

Til at lette de kongelige Undersaatter deres Skibes

befalede Forsyning med latinske Sbpasse, har det be-

haget Hans Maj* under 43. d. M, allern. at resolvere:

1) at de til nogen Havn i Kongerigerne Danmark

og Norge ankommende eller der sig befindende Skip-

pere, der hSre hjemme noget andet Steds i de konge-

lige Stater, naar de medbringe de behcirige Adkomster

for. at de Skibe, de fore, ere dem selv lilhorende, og

at de icivrigt legitimere sig at være berettigede li! for

disse Skibe at erholde de foreskrevne Certificater og

Passe, maae, paa det at de i deres Reise og Bestem-

melse el skulde lide det Ophold, det vilde forvolde,

om de stedse fra deres Hjem skulde forskaffe sig de

behovende Certificater, mod ommeldte deres Adkom-

sters Foreviisning og den sædvanlige edelige Declara-

tion, paa deres Forlangende, hos Magistraten i den Stad,

hvor de ankomme eller befinde sig, erholde de til

deres Reise og til Passes Erhvervelse fornodne Certifi-

cater. — 2) at de Skibsrhedcre, hvis Skibe alt ere i

Farten og have de Documenler og Adkomster, hvorefter

Certificater og siden Passe skulde erhverves, med sig

om Borde, maae for saadanne Skibe (hvilke efter § i

i Reskr. af 22. i f. M. og i Overeensstemmelse med
dette Collegii Skrivelse af 2. d. M. med de latinske

SOpasse og Certificater skulle forsynes) alligevel erholde

de forncidne Certificater, mod deres edelige Declara-

tion, at Skibene ere dem selv tilh(5rende, hvorpaa Pas-

sene, naar deslige Certificater til dette CoUegium ind-

•
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komme, blive herfra at udstæde, og den kongelige <793.

Consul paa det Sted, hvor Skibet befinder sig, at t^l- i^'^^^JJ^
sende, for af ham vedkommende Skippere at overleveres,

dog ei uden efter at Gonsulen har af dem ladet sig af

hver vedkommende Skipper hans medhavende Docu-

menter forevise og af ham modtaget den edelige For-

sikkring, at det ham overleverede Pas og Certificat ei

skal vorde misbrugt. — 3] at de Skippere, som fdre

Skibe for Handels-Expeditioner paa Island, men efter

de denne Handel forundte Friheder ei ere Borgere eller

bave laget Borgerskab, ligefuldt maae erholde Certifi-

cater og Sdpasse, mod at legitimere sig med behcirig

Attest for at de ere kongelige Undersaatter, og af Ski-

benes legitimerede Eiere betroede at fore de Skibe,

for hvilke Gertificater og Passe forlanges. — 4) at det

der betales for de her omhandlede kongelige latinske

Sopasse til Reiser paa Island, til hvilke Reiser ethvert

didgaaende Skib, saa længe den udenlandske SiJkrig

varer, med disse Passe skal være forsynet, maae, naar

Reisen ei udvides til fremmede Havne, men Skibene

l(Sbe tilbage til nogen Havn her hjemme i Kongens Riger

og Lande, efter saaledes fuldendt Reise vorde Vedkom-

mende tilbage betalt. — Disse Hans Maj** Resolutioner

skal man ei undlade herved tjenstligst al have (Tit.)

communiceret, paa det at fornodne Ordres ifolge deraf

kunde gives til vedkommende Magistrater og Ovrigheder

' Deres Stift, til Efterretning ved forekommende Requi-

sitioner om Gertificater, og til behorig KundgjOrelse for

de vedkommende SOhandlende. General -Land - Oeco-

nomie- og Commerce-Gollegium den 19. Martii 1793.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf «• Apru.

Stephensen, ang. Nægtelse af Anlæggelse af et

Handels- Etablissement paa Stranmfjord. Khavn
2. April 1793. — At Borger i Reykjavik Paul Bjams-
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4793. aons Åns8gning om Tilladelse til at handle paa StriimQorden

som Udligger ikke kan bevilges, da Stedet ligger under en

^' -^P"^' anden KjtJbstæds (Grundar^ords) Distrikt. Isl. Copieb, Litr.

Y, Nr. 1215 K

5. April. Forordning om Fængslernes bedre Indretning

m. V, Christiansborg 5. April 1793. — PubU-

cei'et paa Althinget 1794 og Rubnim trykt i Althingsbogen s.

A. Nr. 6. 1, S. 4. — SieU. Reg. 80, 633*-634. Original-Aftryk

hos Htipffner. Qvart-Forr, for 1793, S. 49—515 Schou XI,

48—50.

FoRORBNiNG, ODQ Fængslemcs bedre Indretning og

de Fangnes Underholdning m. v.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at, da det

strider imod Retfærdigheds Grundsætninger, at Nogen

skulle ansees skyldig til Straf, féirend han dertil paa

lovlig Maade er bleven domt, saa flyder deraf, at de,

som formedelst Misgjerninger ere iiUalte og hæftede,

ikke bijr, imedens Sagsmaal imod dem ved Retterne

forfcilges, udsættes for stirre Lidelser, end de, der ere

nødvendige F(5lger af deres Friheds Indskrænkelse og

deres Personers Bevogtning, indtil deres Skjæbne ved

éndeh'g Dom er bleven afgjort. I Betragtning heraf

have Vi fundet for godt, ved denne Anordning at be-

stemme saadanne Forholdsregler, al den Sikkerhed,

der biSr haves imod deslige Fangers Undvigelse, kan

forenes med en saa mild Behandling, som Muelighed

tillader, og Menneskelighed fordrer. Vi befale derfor

herved allern.:

O I Bentek. Skriv. s. D. til ^.Frihandler Paul Bjemsen, Bor-

ger i Reykevig", meddeles ham dette samme Svar (Copieb.

8St. Nr. 1214). — I en anden Rentek, Skriv. s. D. til

.^Frihandler" Bergmann fCommunication til Stiftamtman-

den) nægtes bemeldte Bergmann (d. e. forkell Bergmann

af Reykjavik) Tilladelse til at handle som UdUgger paa

Akranæs (Copieb. sst. Nr. 1216—1217).
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At de, som ere fængslede formedelst Overtræ- 1793.
delser imod Lovene, skulle herefter, i den Tid de ore 5. ApriL

anholdte, nyde dagligen 6 Sk. i Underholdnings-Penge.
"^""^

2) At alle Fangehuse, saavel i Kjobstæderne som
paa Landet, h'6r være saaledes indrettede, at de, som
der bevogtes, ikke udsættes for at tabe deres Helbred.

Fornemmelig bcir det paasees, at Arrest-Kammerne ere

tcirre og luftige. Til den Ende befale Vi herved Vore

Stiftbefalingsmænd og Amtmænd, at de paa det nciieste

skulle undersøge alle Fængslers Tilstand, og, hvor det

findes forncident, uopholdeligen besorge samme for-

bedrede og istandsatte, hvorefter de til Vort Danske

Gaucellie indsende Beretninger om Udførelsen heraf,

der tillige bor indeholde en fuldstændig Beskrivelse

^ver ethvert Fængsels Indretning, og derved lægges

Beregning over de, til Istandsættelsen, medgaaede Ud-

gifter, hvilke, iblandt de avrigé Delinquent-Omkostninger,

bcir lignes paa de Distrikter, til hvis Jurisdiktioner be-

meldte Fængsler hore. — 3) I Forhold til Arrestanternés

Mængde bor der paa ethvert Sled forskaflFes det nød-

vendige Anlal af Brixer eller Sengesteder, forsynede

med grove uldne Dækkener og Madrasser, hvilke sidste,

naar de ere i Brug, bor være stoppede med reen Halm

eller Straae, som hver fjerde Uge bør udtages og reen

Fylding igjen indlægges. Dækkener og Madrasser be-

kostes af Sigtr og Sagefalds -Kassen, men Udgiften til

Fyldingen anfores paa Delinquent-Orakostnings-Regnin-

gen. — 4) Paa Landet i Norge, hvor Arrestanterne i

Almindelighed bevogtes i Lensmandens Huus, skulle

Rettens Betjente, saa ofte der holdes enten almindelige

eller overordentlige Thinge, nøie undersøge, hvorledes

de Fængslede behandles, og, naar Noget findes al

paaklage, enten i denne Henseende, eller i Hensigt til

Bevogtningens Sikkerhed, da uopholdeligen andrage det

for Amtmanden, hvis Pligt det og skal være, ved sine

Reiser i Amtet, selv at have Opsyn med og vaage over

disse Gjenstande. — 5) Endeligen ville Vi, at samtlige

1
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<793.

5. April

vedkommende Ovrigbeder og Retlens -Betjente skulle

allevegne i begge Vore Riger jevnligen have Tilsyn

med, baade at Arrestanterne ikke mishandles eller for-

urettes af Fangefogderne, og tillige at Bevogtningen er

fuldkommen sikker. Hvorefter de Vedkommende sig

allerund. have at rette. Givet paa Vort Slot Christians-

borg udi Vor kongelige Residentz-Stad Ejbbenhavn den

5. April 4793.

5. April Forordning om Delinqnent-Omkostningers Lig-

ning
,
og Revision af de dertilhørende Regn-

skaber m. V. Christiansborg 5- April 1793. —
Ikke publiceret i Island og udentvivl i længere Tid ikke an-

seet der gjældende (jevnf. Thorsteins, om de offentUge Af-

gifter m. V. S. 101). Fdrst den 22. Oktbr. 1816 (3. Depart.

Brevb, Nr. 2909} beordrer Cancelliet Amtmanden i Vester-

Amtet til at refundere Delinquent-Omkostninger ^^efter For. 6.

April 1793", men da dette CoUegium i Skrivelse 3. Juni 1817

(8. Depart. Brevb. Nr. 1625) anmoder Stiftamtmanden om, „at

oplyse, om For. 5. April 1793 om Delinquent-Omkostninger

maatte være publiceret i Island, eller ikke", viser dette, at der

maa være fremkomne Indsigelser imod dens Gyldighed der i

Landet. — Imidlertid er den senere anvendt af Rentekammeret

og er det navnligen ved Rentek. Skriv, til Amtmanden i Nord-

og Oster-Amtet 27. Septbr. 1845 Clsl. Copieb. 16, Nr. 1935)

paalagt denne ,ti Henhold til For. 5. April 1793" at decidere

et Delinquent-Regnskab og lade det FornOdne forskyde Vester-

Amtet, samt derefter tilstille Amtmanden i dette Amt det samme
Regnskab. — Siell. Reg. 80, 627-633. Original -Aftryk hos

HUpflher. Qvai-t-Forr, for 1793, S. 40-49^ Schou XI, 39-48,

Forordning, som foreskriver de Regler, hvilke her-

efter skulle iagttages og fcilges, i Henseende til Delin-

quent-Omkostningers og Bro-Penges Ligning og Inddri-

velse, samt Revisionen af de derfor aflæggende Regn-

skaber.

Vi Christian den Syvende &c. G, A. V., at, da de

Omkostninger, som aarligen udkræves til Broers Ved-

ligeholdelse og til fængslede Forbryderes Uaderholdoing
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og Bevogtning, udgjbre en vigtig Deel af de Udgifter, 1793.

som umiddelbar udredes af Vore kjære og troe Under- 5. April,

saatter: saa have Vi anseet det gavnligt for det Al-

mindelige, at disse Penges Ligning og Oppebbrsels-

Maade indrettes og bestemmes paa den ordentligste,

sparsommeligste og, for menige Mand, saavel som for

Ovrigheden (hvilken Opsigten derved er paalagl) mindst

vidtløftige og besværlige Maade, Til den Ende have

Vi, for saavidt Vort Rige Danmark belræffer (Bornholm

undtagen, hvor det skal have sit Forblivende ved de

forhen herom ergangne Anordninger) fundet for godt,

til almindelig Efterlevelse, al fastsætte folgende Regler,

i Henseende til Delinquent - Omkostningernes og Bro-

Pengenes Ligning og Inddrivelse, samt de derover af-

'^ggende Regnskabers Revision.

1. Gap. Om Delinquent - Omkosininger'nu Ligning og

Oppebiirsel. - 1) Vi ville hermed allern. have fornyet

<ien fdrste Post i Forordningen af 13. Januarii 4747, der

befaler, at de Omkostninger, som skulle lignes paa Al-

Kiuen, ikke h'6r strække sig til andre Justits-Sager, end

dem, der angaae Tyverie, Roverie, Drab og Mordbrand.

Som en Fcilge heraf, skal det af Os, for Sjellands Stifts

Kjiibstæder og Roeskilde Amt, under 4. April 1766 ud-

givne Reskript herved være tilbagekaldet og sat ud af

^i'aft, saa at for Eftertiden de Omkostninger, som med-

gaae, formedelstandre Forbrydelser, end de fire fornævnte,

skulle allevegne, for saavidt de ikke af nogen privat

Sagsoger, eller af de til Sigt og Sagefald berettigede

Husbonder paatales, udredes af Vor Sigt- og Sagefalds-

Kasse. — 2) Naar Bekostningerne paa en Sag, af det

^*^gs, som, ifolge forestaaende Bestemmelse, bor hg-

«®s paa Almuen, skulle oplobe til mere end 200 Rd.,

blive disse ikke at ligne paa Amtet alene, men paa
c*et hele Stift. — 3) Ellers maae et Amts Delinquent-

Omkostninger ikke sammenblandes med dem, som ved-
komme et andet; men, for saavidt Repartition paa Amtet
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4793. finder Sted^ bor de paa ethvert Amts Almue lignes, og

5. April, særskill beregnes. — 4) Ligningen over de aarlige De-

linquent- Penge skal forfattes af Amtsforvalterne, og

bekræftes af vedkommende Amtmænd, saml derefter,

ved de af Amtsforvalterne aarligen aflæggende Regn-

skaber, med tilhorende Bilage, indsendes til Vort Rente-

kammers Revision. — 5) Eierne af samlede Godser

maa det være tilladt, selv at indkræve og paa Amt-

stuen under Eet at aflevere de Delinquent-Omkostninger,

som fra deres Godser skulle udredes. lovrigt skal det

med disse Omkostningers Indfordring overalt forholdes

paa samme Maade, som ved Vore Skatters, Physicorum

Linningers og andre deslige, af Hartkornet gaaende,

Afgifters Inddrivelse. — 6) De Omkostninger, som med-

gaae, enten til Vedligeholdelse eller bedre Indretning

af Arresthusene paa Landet, bcir lignes paa dei eller

de Herreders Hartkorn, til hvis Jurisdictioner samme

henhbre; men Udgifter til nSdtorftige Klæder for Arre- •

stanter, samt til deres Helbredelse, naar de ere syge,

bor, i Hensigt til dem, der ere anklagede for de i § I,'

benævnte 4 Slags Forbrydelser, lignes paa det hele

Amt, og, i andet Fald, maae de udredes af Sigt- og

Sagefalds-Kassen. Saa bor og de hæftede Forbryderes

B(5rn underholdes paa Herredets Fattigkasses Bekostning;

men, hvor denne er uformuende, lignes bemeldte Ud-

gift paa samme Maade som Delinquent-Omkostninger,

indtil en nærmere Bestemmelse i denne Henseende

maalte skee.

II. Gap. Angaaende Delinqtient- Omkostnings-Regnska-

bernes Revision. — 1) Revisionen af Regnskaberne over »

Delinquent - Omkostninger skal herefter skee i Vores

Rentekammer. — 2) Da del paaligger Amtsforvalterne,

ifdlge Gapitel 1, § 1 og 4, at forfatte Ligningen over de \

aarlige Delinquent- Penge, særskilt for hvert Amt, saa

bbr Amtmændene tilkjendegive dem ethvert Amls De-

linquent- Omkostningers hele Belcib, efter de af Amt-

mændene reviderede og deciderede Regninger. Der-
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efter bor Amtsforvalterne beregne, og fordele samme 1793.

. paa hver Tonde Hartkorn i det ganske Amt, og, ifolge 5. April,

deraf, ved Repartition bestemme, hvad der, for ethvert

samlet Gods, saavel som for Str5godset, samt Præste-

gaardes og Degneboligers Hartkorn, med videre, skal

udredes; og bliver det ved Beregningen nciie at iagt^

*-386) at, dersom den Sum, som paa Amtet skal lignes,

ikke skulde udgjore fuldkommen en halv eller en heel

Skilling pr. Tonde Hartkorn, maa der dog i fyrste

Tilfælde ikke lignes mindre, end en halv, og i sidste

P'ald ei mindre end en heel Skilling pr. Tcinde Hart-

l^orn, da del, som desformedelst maatie blive Overskud,

efter at Udgiften er besLridet, forbliver i Amtstuen, som
el Depositum, og b5r komme til Afdrag i den Sum,

som for næste Aar bliver at ligne. Naar Ligningen

saaledes er bleven forfattet, sendes den Amtmanden til

^alification, hvorefter Amtsforvalteren paa den i 1. Gap.

§ foreskrevne Maade, indfordrer Belcibel, og deraf

ijyen udbetaler Enhver sil Tilkommende, ifdige de Reg-

ninger, som Amtmanden med sin Paategning og Appro-

bation har tilstillet ham. — 3) Naar forbemeldtts Ligning

saaledes af Amtsforvalteren rigligen efter Hartkornet er

forfattet, skal han i en særskilt Beregning anfore sam-

mes Belob til Indtægt, og derved fremlægge saavel

øgningen selv, som Amtmandens Ordrer, og de samt-

lige Regninger, paa hvilke Ligningernes Belob grunde

sig; hvorimod tillige i denne Beregning fores til Udgift

del, som til Vedkommende er udbetalt, imod behcirige

Qviiteringer , hvilke ligeledes bor vedlægges; og, der-

som disse Qviiteringer 'ere anfiirte paa de under Ind-

tægten, som Bilage ved Ligningen, fremlagte Regninger,

da paaberaabes samme under Udgiften. — Icivrigt skal

Reregniogernes ganske Belob anfbres i Amlsforvallernes

Goutribulions-Regnskaber, inden Linien, paa del at

samme ikke med de kongelige Intrader skulle blive

sammenblandede. Endelig maa ogsaa fornævnte Be-

7*
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1793. regning, med Bilage, ved disse Regnskaber fremlægges.

5. April. — 4] Amtsforvalterne gjores ikke andre Udsættelser, end

dem, der vedkomme de af dem forfattede Ligninger, i

Henseende til den rigtige Udregning paa Hartkornet,

samt at intet derfra er undtaget eller udeladt, og hvad

der ellers kunde befindes at mangle, i Henseende til

Udgiftens behorige Legitimation. De ovrige Udsættelser,

som alene flyde af Revisionen over de Regninger, som

Amtmændene have approberet til Udbetaling, skulle fra

Rentekammeret sendes Amtmændene selv til Besvarelse.

— 5) De til Amtmændene indkomne Udgifts-Regninger

skulle af dem revideres og sammenholdes, saavel med

de om Delinquent-Sagers Bekostninger udgivne Forord-

ninger, Reskripter og Befalinger, som med de i Sagerne

passerede Acter, Domme, Executions- og Auctions-For-

retninger, med videre, hvilke Vedkommende bor være

pligtige til, uden Ophold, at sende Amtmændene, som

derefter postviis skulle igjennemgaae Regningerne, og

bedømme, hvorvidt enhver deri anfort Udgift findes

overeensstemmende med Anordningerne. Til den Ende

ville Vij at Amtmændene, foruden hvad de ellers, efter

forekommende Omstændigheder, maatte finde at an-

mærke, i Særdeleshed skulle iagttage og paasee følgende

Puncter: — a) Om de af Actor og Defensor i deslige

Sager beregnede Diæt-Penge ere retteligen anforte; til

hvilken Ende Rettens Betjente skulle attestere, i Over-

eensslemraelse med Acterne , hvor mange hele eller

'halve Dage der i enhver Sag ere blevne anvendte,

hvilken Attest uvægerlig skal meddeles, og ved hver

saadan Regning stedse folge som Bilag. — b] Om enten

Actor, Defensor elier Dommeren ved hoiere Retters

Domme kunde være blevne tilpligtede, formedelst For-

sommeise eller anden Feil i Sagen, at tage Deel i dens

Omkostninger, i hvilket Fald samme ikke bor falde det

Almindelige til Last; og, da de i Sagerne passerede Ac-

ter og Domme ikke, uden megen Besværhghed og Vidt-

løftighed, kunne indsendes til Rentekammeret, for at
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eflersees ved Rovisiooen, saa skal enhver Overret, saa- 1793.

vel som Hdiesterets Justits- Comptoirj være pligtige til. 5. April,

ved hvert Aars Udgang at tilstille alle Amtmænd At-
^"'^'^

tester, om enten nogen Actor, Defensor eller Dominer
er bleven tildomt at tage Deel i deslige Sagers Om-
kostninger, elier ikke, hvilke Attester Amtmanden skal,

paaberaabe i sin Paategning om Revisionen og Deci-

sionen af Udgifts-Regningerne, og tillige vedlægge samme.

— c) Ål naar Actor eller Defensor ikke selv m6åe ved-

Retten, men alene sende skriftlige Indlægge, da ingen

Diæt-Penge dem derfor bor godtgjcires ; Rettens Betjente

skulle altsaa i den Attest, de efter Punkt a meddele,

tillige anfore, naar Actor og Defensor personligen have

tnddt, og naar de alene have fremsendt Indlæg. —
^) At, naar den Forurettede selv, eller dennes Arvinger

(saavidt det vedkommer disse) have anlagt Sdgsmaalet,

saavel som, naar Husbonder, eller deres Fuldmægtige,

ere Actores eller Defensores, dem da ei heller lilstaaes

Diæt-Penge, hvilke alene finde Sted, naar Prokuratorer

eller Åndre, i deres Sted, af Ovrigheden ere blevne

beskikkede til Delinquent-Sagers Forelse, og naar disse

i saadanne Sager gj(5re Reiser. Til den Ende skulle

Rettens Betjente i fornævnte deres Attester tillige for-

klare, om saadan Actor elier Defensor har været dertil

befalet, eller ikke. — e] At med Actors og Defensors

Regninger bor folge vedkommende Rettens - Betjentes

Attest for, at intet iblandt de af dem anfdrle Mdder har

været ufornodent, hvilken Attest (som Rettens Betjente

uden Betahng bor meddele] tillige skal indeholde Beviis

om, at Actor eller Defensor ikke paa samme Tid, de

anfdrte Moder ere skete, har haft enten civile elier

andre befalede Sager for Retten at fore, da dem i

fdrste Fald ingen Diæt -Penge ktmde tiikoMime, og i

sidste Fald ikkuu for een Sag. — f) At ingen Udgift for

Stævningers eller Forelæggelsers Forkyndelse godtgjOres,

med mindre Forkyndelsen skeer udenfor Jurisdictionen,

da de ved hver Ret beskikkede Stævningsmænd ellers .
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' 1793. skulle forrette saadant, i Delinquent-Sager, for Intet.

5. April. Naar derfor Betaling fil Stævningsmænd anfores, skal

med Regningen folge Rettens-Be(jenles Attest om, at

de deri omnævnte Stævninger eller Forelæggelser vir-

kelig ere forkyndte udenfor Jurisdictionen, og at den

derfor paastaaede Betaling eragtes billig. — g) At ingen

hOiere Varetægts-Penge for Delinquenter beregnes, end

paa ethvert Sted hidindtil haver været sædvanlige. Ved-

kommende Magistrat, Byfoged eller Dommer skulle til den

Ende være pligtige herom at tegne behbrig Attest paa

deslige Regninger, — h) At ikke heller mere lilstaaes

for Arrestanters Underholdning, end det, som nu er

eller herefter maatte blive anordnet. — i) Al, naar

Vagthold finder Sted, enten formedelst Delinquenters

Mængde, eller af anden Aarsag, da ei mere derfor pas-

serer til Udgift, end de hidtil for Tæring (ilstaaede

8 Skilling, Nat og Dag, for hver Person der holder

Vagt, ligesom og, at Vagtholdet ei bliver storre, end

Fornodenheden uomgjængelig udfordrer. — k) At der,

for Fangefogdens Folge med Delinquenter til og fra

Retten, ikke anfores mere end det, som allerede er

eller herefter bliver fastsat. — 1) At det, ved at sam-

monhohie de. i Delinquenters Boer skeete Udlægs- eller

Executions-Forrelninger med Regningerne, paaagtes, om
den Skyldiges Formue er kommen ti! Afdrag i Bekost-

ningerne. Forbemeldte Udlægs- Forretninger skulle og-

saa vedfelge Regningerne i enhver Sag, og saaledes

dermed til Rentekammeret indsendes, dog uden at de

(ivrige Acter vedlægges. m) At Bekostningerne ved

Executioner paa Delinquenters Personer anfores, i Over-

eensstemmelse in%d Skarpretter-Taxten, og at ifivrigt i

denne Henseende ingen ufornbdne Udgifter finde Sted.

— n) At Aclors og Defensors, saavel som Delinquen-

ternes Befordrn^g skeer in natura, saaledes som For.

af 13. Januarii 1747 § 5 fastsætter, indtil anderledes

maalte anordnes, og at altsaa ingen Udgift for Befor-

dring Regningerne anfores. — o] Endeligen have Amt-
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mændene ligeledes at paasee, at det, som -i denne For- 1793.

ordnings 1. Gap. 1., 2. og 3. § er foreskrevet, noie 5. April,

efterleves. — 6) Naar Summen af een Delinquent-Sags

Bekostninger overstiger 200 Rd
,

og fOlgeligen, efl er \

Gap. I § 2, paa hele Stiftets Hartkorn skal lignes, saa

ville Vi hermed have anordnet, at vedkommende Amt-

mænd herover til Rentekammeret skulle indsende en Be-

i'egning, med alle dertil h()rende Regninger og Acler, til

behbrig Revision og Approbation, hvorefter Summen i

bemeldte Kammer skal reparteres paa samtlige Amters

Hartkorn i Stiftet, og denne almindelige Repartition fra

dette Collegio tilkjendegives enhver vedkommende Amt-

mand, forsaavidt det eller de ham betroede Amter

vedkommer, for derefter at besørge Belobets Indkræ-

velse ved Amtsforvalterne, paa den Maade, som forhen

er meldt; og haver Vort Rentekammer, saasnarl Repar-

lionen der er bleven forfattet, at foi'anslalte Vedkom-

mende deres Tilgodehavende udbetalt af nærmeste

Amfstue-Kasse, iivorimod de af Amtsforvalterne i delte

Tilfælde indkrævede Delinquent-Penge blive af dem i

deres Contributions- Regnskaber at fore til Indtægt. —
7) I Henseende til de Delinquent- Omkostninger, som,

efter Forordn, af 13. Januarii 1747, blive at ligne paa

Kjobslædernes Indvaanere, saavelsom de, der ikke af

Almuen , men af Vor Sigt- og Sagefalds-Kasse skulle

udredes, ville Vi for Eftertiden have fastsat: — a) Al

Stifiamtmændene. hver for sit Stift, herefter aarlig skulle

indsende Irl Rentekammerets Revision og Decision, en

Beregning over Ornkostningerne paa de Delinquent-Sager,

som ligties paa Kjobslædernes Indvaanere. bilagt med

tieneral-Repartitionen og de foretagne Udlægs- eller Exe-

culions- Forretninger, samt Vedkommendes qvitlerede

Heaninger. — b) At Amtmændene, hver for del eller

dc dem betroede Amter, ligeled&s, i samme Oiemærke,

^arligen skulle indsende en Beregning over Omkost-

ningerne paa de Delinquent-Sagers Forfolgning, som af

Vor Sigt- og Sagefalds-Kasse udredes; hvilken Bereg-
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1793. ning skal være bilagt behorige Beviser om, at den eller

5. April, de Tiltalte ikke selv have kunnet udrede Bekostningerne

paa Sagen, saa og Vedkommendes Regninger, som af
r

Amtmanden ere approberede
;

og dersom ingen saa-

danne Sager i el heeit Aar skulde være forefaldne, da

bor Amtmanden derom til Kammeret gjore Indberetning.

— c) At Byfogdernes Regnskaber over de Vor Kasse

tilfaldende uvisse Indkomster af Kjobstæderne (hvor de

Delinquenl-Omkostninger, som udredes af Sigt- og Sagé-

falds-Kassen, herefter som hidtil anfcires til Udgift) bor

for Eftertiden af enhver vedkommende Stiftamtmand,

forend de til Vort Rentekammer indsendes, være atte-

sterede.

III. Cap. Om Bro-Omkostningernes Ligning og de der-

over aflæggende Regmkabers Revision. — 1 ) Da Reparti-

tionen over Broernes Omkostninger, for saavidt de af

. Amternes Beboere skulle udredes, forfattes og inddrages

under Delinquent-Pengenes Ligning, saa bliver del i

alle Henseender med hine ligesom med disse al for-

holde, og altsaa Indtægten, saavel som Udgiften, at an-

fcire inden Linien i Amtsforvalternes Gontributions-Resn-

skaber. — 8) Ved Broligningens Revision maa, foruden

hvad ellers derved kunde falde at erindre, iagttages

folgende: — a) Al ikke flere end de, der ere alminde-

lige Landeveies Broer, inddrages under Ligningen. —
b) At disse Broers Opforelse eller Istandsættelse, naar

Bekostningen paa on saadan Bro, efter derover forfattet

Overslas. helober til 10 Rd. eller mere, skal være sat

til oifentlig Licitation: men, naar Summen er ringere,

kan del skee efter Overslaget; dog al samme af de

vedkommende Gods- og Jord-Eiere i Amtel enten forud

maa være vedtaael . elier siden bifaldet. Ibvriiil ville

Vi, at vore Amtmænd skulle drage Omsorg for, at der

aariigen, under Eel og paa een Gang, kunde forfattes

Overslag over Bekostningen paa alle deslige Repara-

tioner i Amtet, hvorefter (for saavidt Istandsættelsen
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maalte taale saadant Ophold) alle slore og smaae Sum- 1793.

ruer kunde slaaes tilsammen, og under Eet liciteres;
"s^'^priT

for hvilke Licitationers Holdelse Rettens Betjente ei b6r
nyde nogen Betahng. Endeligen paasees: — c) At der
over Broernes Istandsættelse, naar Arbeidet er færdigt,

l-ages formelige Syns- og Besigtelses -Forretninger, til

Beviis om, at Arbeidet forsvarligen er fuldfort. — Hvor-

efter de Vedkommende sig allerund. have at rette.

Givet paa Vort Slot Christiansborg udi Vores kongelige

Residentsstad Kjobenhavn den 5. April i 793.

tf

Forordniog ang. Underholdnings -Penge for 12. Apni.

Gjelds - Arrestanter. Christiansborg 12. April

1793^ — Publiceret paa Althinget 1794, og Rubrum tiykt

i Ålthingsbogen s. A. Nr. 6. 2, S. i; men synes dog ikke at

have været anseet gjældende for Island; jevnf. Klausturpost

1826, S. 102. — Siell. Reg. 80, ebH^—Gb^ (med feilagtigt Da-

tum: 5. April 1793). Original -Aftryk hos Hbpfiher. Qvart-

Forr. for 1793, S. 52-53; Schou X, 50-51.

FoRORDMNG, som beslenioier, hvor meget for Efter-

tiden skal erlægges i Underholdnings-Penge for Gjelds-

Arrestanter, samt fastsætter, at disse Underholdnings-

Penge, og det, der gives til Fangevogteren, ei igjen af

den Skyldige skal erstattes.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at, da

Skyldneres Uformuenhed, (il at fyldest^dre deres Cre-

dilorers Fordringer, ofte kan have sin Grund i tilst5dte

Uheld og tilfældige Aarsager, som det ikke har staaet

i deres iMagt at afværge: saa foiger deraf, at de, som

holdes i Fængsel for simpel Gjeld, uden at være domte

for Svis eller Bedracerie, ikke bor sættes i Lighed med

Forbrydere, der, ved Misgjerninger og modtviilige Over-

trædelser, selv have paadraget dem Lovenes Straf. —

') Canc. Plak. 7. Januar 1819.
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1793. Retfærdighed tilsiger altsaa, at, uagtet den offentlige Credits

12. April. Vedligeholdelse har gjort dot nOdvendigt, at indrornme

Creditorer Ret til at hæfte deres Skyldnere, disses Kaar

dog bor være saa taalelige, at de ikke, imedens de ere

betagne deres Frihed, skulle mangle det FornOdne, lil

Livels Ophold. — 1 Overeensstemmelse med disse Grund-

sætninger, og med Hensyn paa de hbiere Priser, i hvilke

Levnetsmidler og andre Nødvendigheds-Varer nu ere,

i Forhold til de ældre Tider, have Vi fundet for godt,

herved allern. at befale : at enhver Gjelds- Arrestant

herefter skal nyde * ugentligen, til sin Underholdning,

72 Skilling, i Steden for et Lod Solv eller 48 Sk., som

hidindtil, ifølge D. L. 1—^4—44 og N. L. 1—22—46,

har været ham tillagt. — Og da Vi tilh'ge have taget i

Betragtning, at del vilde være hoist ubilligt, om del

skulde staae i en Domhavers Magt, at foroge en saa-

dan Skyldners Gjeld, ved dertil at lægge de Varetægts-

og Underholdnings -Penge, som medgaae, naar hiin,

efter al have faaet Udlæg i Alt hvad denne eier, vil

bolde ham fængslet, og derved sætte ham aldeles ud

af Stand til al fortjene Noget til Gjeldens Afbetaling,

saa befale Vi endvidere, at, uagtet det ikke skal være

en Domhaver fonneenl, al benytte sig af den ham, i

de foranforle Lovens Artikler, hjemlede Ret: paa egen

Bekostning, at sætte den Skyldige i et ærligt Fængsel,

indtil han retter for sig, bor do|i det, som, ifolgc be-

meldte Artikler, af ham skal gives Fangevogteren, for

sin Uniage, og den Fængslede, til sin Underhohlning,

ikke af denne erstattes; men Skyldneren ei være plig-

tig at udrede mere, end Dommens paaiydende Sum,

tilligemed Processens og Executions-Forrelningens Om-
kostninger. Hvorefter de Vedkommende sig allerund.

have at rette. Givet paa Vort Slot Christiansborg udi

Vores kongelige Residenlsstad Kjobenhavn den 12.

April 1793,
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Kongelig Resolution ang. at Gaardene Bessa- ^^^3.

stad og Vido bestemmes som Bopæle for Stift- JIiÆ^'

j
amtmanden og Amtmanden i Vester-Amtet. Chri-

stiansborg 17. April 1793. — Efter at Amtmanden

1 Sonder-Amtet Meldal var dtid, den lf>. Novbr. 1791, havde

Stiftamtmand Stephensen forestilt Nodvendigheden af at St>nder-

Amtet forenedes med Stiftamtmands-Embedet, da der forefaldt

vigtigste Sagev, Opsyn med forskjellige Stiftelser, Laug- .

thinget &c., og alle Hovidsma^nd havde boet der stedse under

deres Ophold i Landet ^ at Sonder-Amtets Papirer vare uad-

skillelige fra Stiftets; Reisernes Besværligheder fra Indreholm

og dertil for Andre; Adskillelsen af Sttnder- Amtet og Stiftet

bavde endog givet Anledning til nogen Uenighed om begges

^^mbedsgrændser mellem Meldal og ham. Han foreslaaer

derfor at Stiftamtmandskabet og Sbnder-Amtet forenes, og at

han erholder 500 Rd. Tillæg, eller ialt 1500 Rd., som den

sædvanlige Stiftamtmands -Gage, men han mener at den be-

skikkende Amtmand i Vester-Amtet kunde faae 500 Rd. , saa

at Udgiften blev 2000 Rd som hidtil. Han tilbod ogsaa at

overtage begge Amterne, for at spare en ny Bygning for Amt^

manden i Vester-Amtet. — Rentek. Norske Relat, og Resol.

Prot. 74, Nr. 22.

Vores Stiflainimand Ole Stephensen ville Vi, i Ste-

det for det ham hidlil betroede Vester- Amt, allern,

overdrage Amtmimrls-Tjencsien over S5nder-Amtel med

det derunder henlagte Skaplefjeids Syssel paa Vort Land

Island, oa forunde ham et aarliatTillæc til hans Gaae af200

Rd. Til Amtmand over det saaledes ledigblevne Vester-

Amt sammesteds beskikke Vi herved allern. Capitaine

0£j TdihuusJieulenant Joachim Christian Vibe med en

narlig Gage af 800 Rd. Til Boliger for begge fornævnte

Amtmænd bestemme Vi tillige herved Bessested og

Vidcie, saaledes", at del overlades Stiftamtmand Stephen-

sen al vælge hvilket af disse Steder han vil til sin

Bopæl, da det andel Sled bliver for Amtmand Vibe;

og skal Vidoe lil den Knde af nærværende Beboer fra-

flyltes ti! næste Faredag. Landfogden paa bemeldte

Vort Land Island, Skule Magnussen , ville Vi, i Betragt-

E
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1793. ning af hans Alderdom og Svagbed, i Naade herved

rTT^ forlove fra det ham hidtil betroede Landfoged-Embede

;

17. Åpnl. ^ '

og maa det være Vorl Rentekammer tilladt, nærmere at

gjore Os allerund. Forestilling om, hvad aarlig Pension

ham kan være at forunde, ligesom og om, hvad der

maatte være at iagttage ved dette Embedes Besættelse.

De udfærdigede tvende Amtmænds Bestallinger, af hvilke

den til Stiftamtmand Stephensen aldeles gratis udleve-

res, f()lge, med Vores Underskrift forsynede, herhos

tilbage. Christiansborg Slot den 17. April 1793 ^

19. April. Kongelig Confirmation paa Sysselmand Petur

Thorsteinssons Testamente. Christiansborg 19.

April 1793. — Norske Reg. 64, 655»'-656.

r

Vi Christian den Syvende dStc G. A. V., al efter-

som hos Os allerund. er bleven ansogt og begjært Vores

allern. Confirmation paa det af Peter Thorsteinsen, for-

hen Sysselmand i Nordre-Muhle Syssel, af Ketelstad i

Scindre-Muhle Syssel paa Vorl Land Island under 30.

August f. A. oprettede og hcrhos in originali vedhef-

tede Testamente, hvoraf i Vort Danske Cnncellie er

indleveret en ligelydende Gjenpart: <ia ville Vi for-

nævnte Testamente udi alle dets Ord, Clausuler og

Punkter, saaledes som samme her findes, allernaad.

have confirmeret og stadfæstet, saa og hermed oonfir-

mere og stadfæste, dog Sjette- og Tiende-Penge, saml

al anden Os tilkommende Arvefalds-Rettighed i aile

Maader uforkrænket, saa og at med Odelsrotten efter

Landsloven forholdes; desligeste at intet ældre Testa-

mente, som herom kunde være gjort og ved den Te-

stamenterendes Dod har vundet Opfyldelses-Kraft, her-

') Resolutionen er communiceret Capitain Wibe og Stiftamt-

mand Olaf Stephensen ved Rentek. Skrivelser 15. Juni

1793. Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1359—1360. — Ved kgl.

Resol. 29. Mai bestemmes, at Landfogden skal vedblive

Embedet indtil 31. Juli 1794, jevnf. Copieb, sst. Nr. 1361.
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ved paa nogen Maade svækkes, men samme at forblive 1793.

i sin fulde Kraft og Gyldighed, saaledes som det gjort
^^^j^

og stadfæstet er. Forbydende &c. Christiansborg den

19. April 1793. [ad mandatum].

Rentekammer . Plakat ang. nærmere Bestem- 23. Ap"1.

melser om nogle Punkter vedkommende den is-

landske Handel. Khavn 23. April 1793^ -
PubUceret paa Althinget 1793, og Rubrum trykt i Althings-

bogen s. A. Nr. 24. 1, S. 25. - Rentek. Norske Exped. Prot.

17, Nr. 414, S. 245 — 247. Original- Aftryk hos Hapffner.

Qvart-Forr. for 1793, S. 54—56; Schou XI, 51-53.

Plakat, hvorved adskillige Poster i Plakaten af 1.

Junii 1792 nbiere bestemmes, til at forebygge utillade-

lige Handels-Anlæg i Island, samt Qere ved Handelen

sammesteds forefaldne Misbrug.

Hans kongelige Majestæts til Danmark og Norge &c.

Præsident, Deputerede og Tilforordnede i Rentekammer-

Coliegio, gjtire hermed vitterligt: At, ligesom Hans kgl.

Majestæt ved Resolution af 30. Mai forrige Aar, som af

Hentekammeret er ved en Plakat af 1. Junii næstefter

bekjendtgjort, allern. har fundet for godt at give nogle,

af de Handlende paa Island for endeel mistydede, Ste- .

der, saavel i Forordningen angaaende den islandske

Handel og Skibsfart, af 13, Junii 1787, som i andre

hertil henhorende Anordninger, en mere bestemt For-

tolkning, til at' forebygge Misbrug og Underslæb fra

Handelens Side, saa har Hans Majestæt, paa det at

Hensigten med benævnte allerhOieste Resolution desto-

bedre maa kunne opnaaes, allern. fundet for godt

under 17. i denne Maaned endvidere at bestemme fol-

gende Poster til Iagttagelse og Efterlevelse af Vedkom-

mende:

1) Foruden hvad ved forbemeldte Plakat under

') Plak. 28. Decbr. 1836; Lov 15. April 1854 S 3.
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1793. Litr. a er anordnet om Speculant-Handel , skal del paa

23. April, det strængeste være forbudet at opsætte Vare til For-

handling hos Bbnder eller Andre, hvem det og maatte

være, samt at udsende Nogen med Vare til Forhand-

ling i Landet; ligesom og de, der befindes at handle •

herimod, eller imod hvad ved forommeldte Plakat er

anordnet, skulle straffes med en Mulkt af V4 Part af de

Vares Værdie, hvormed Handelen er dreven, saavel

af de i Land bragte Cargaison-Vare, som de indhand-

lede islandske Vare, og hvad enten det er Skipper

eller Styrmand, der har paatagel sig at drive en saa-

dan Handel, skulle de derforuden bode 20 Rd., og de

Islændere, eller andre i Landet bosatte, der lade sig

bruge til saadan Handel, skulle ligeledes b(jde fra 5 til

10 Rd. efter Omstændighederne. — 2) Den samme Straf

skulle og de i Island etablerede Handlende være under-

kastede, som handle imod hvad ved Plakaten under

Litr. b er anordnet. De Handlende fra Danmark, Norge

og Herlugdommene, som ved deres Handel paa Island

ikke holde sig Plakatens Bydende under Litr. c efter-

retlig, straffes paa lige Maade. -- 3) Naar derimod de

Handlende fra Danmark, Norge eller Hertugdiimraene,

efter hvad ved Plakaten under Lilr. o er anordnet,

oprette en stadig Handel i KjObstæder, og der holde

Dug og Disk, i det mindste ved deres Factor, have de

Ret til at handle paa de i samme Kjobstæders District

authoriserede Udliggersteder, og bor en saadan Factor

if5lge Plakaten tage Borgerskab; derimod kunne Fac-

lorer og Betjente, som de Kjobmænd, der have antaget

de forrige kongelige Handelshuse, Effecter og Inventa-

rier, og selv taget Borgerskab, bruge til deres Handel,

frilages fra at tage Borgerskab. — 4) Det skal være

aldeles forbudet at udstæde Borgerskabs-Breve til Bdn-

der, og skulle de Borgerskabs-Breve, som til saadanne

allerede maatte være udstædte, afskaffes og tilbage-

kaldes, med mindre de ville nedsætte sig i Kjobstæden,

for der alene al bruge borgerlig Næring ifolge Prlvile-
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gierne, men ingenlunde at drive Handel paa deres -1793.

Gaarde, under Straf af forommeldte Bdder. ~- 5) Be-

findes nogen Fri- eller Speculant-Handler at ligge og

handle over de ved Anordningerne bestemte 4 Uger

ved Kjcibstæderne, eller de authoriserede Udliggersteder,

og der drive Handel, da skulle de, som saadan Handel

forestaae, være sig Skipper, Styrmand eller Matros, b5de

^ Rd. for hver Dag, de beviisligen ligge over denne

Tid. — 6) Ligeledes skal den Speculant-Handler, der

ligger paa Udhavne, hvor intet ordentligt eller authori-

seret Handelssted har været, eller i Fjorder og Bugter,

^ov at handle, være forfalden i de ved \. § anordnede

B(5der. — 7) Af foranfcirte Beder tilfalder Angiveren V4

l^eel, Justits-Kassen '/4 Deel, Tugthus-Kassen V4 Deel og

den dvrige V4 Deel, om Boderne ere under 10 Bd.,

Sognets Fattige; men ere de 10 Rd. og derover, da

hele Dislrictets Fattige, og cnaa den Kjobmand, i hvis

District saadan ulovlig Handel drives, ikke alene have

Ret til at angive samme, men og til i Ovrighedens Fra-

værelse med tiltagne Mænd at lade Vårene seqvestrere,

imod slrax at reqvirere Ovrigheden til at afholde lov-

tnæssig Forretning, og derefter at foretage Sagen ti! videre

Behandling efter Anordningerne paa den Skyldiges Be-

kostning. — Hvorefter alle Vedkommende kunne vide

at rette sig. Rentekammeret den 23. April 1793.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 27. April,

Stephensen, ang. Tugthus-Contributionens Udre-

delse af de til Medicinalvaesenet henlagte Degne-

penge. Khavn 27. April 1793. — i Anledning af

Landfogdens Forespørgsel om, ^^hvorledes Tugthus-Contribu-

tionen skal erlægges af de til Chirurgernes Linninger af Thyk-

kebæ, Kirkebæ, Reynestads, Munkethveraa og Skrede Klostere

svarende Degnepenge", iinskee Stiftamtmandens Betænkning,

idet Bentekammeret yttrer den Mening: „at, da Contributionen

skal svares af Godset, saa vil det forraeentlig blive Kloster-

holderae som bdr udrede Contingenten, og ikke enten de, som
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H2 Rentgk Skhiv. ang. Tugthus-Contribution.

1793. skal hæve disse Penge af denne, eller den kongelige Cassa i—^- disses Sted". ' Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1269.
27. April.

27. April. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen
, ang. Sysselmændenes Eftersyn af

Varebeholdninger. Khavn 27. April 1793. —
Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1276.

Vi maa herved tjenstligst have Hr. Stiftamttn. an-

modet om, at ville indskjærpe samtlige Sysselmænd i

Sbndre- og Veslre-Amtet ndiagtig at iiolde sig efterret-

telig hvad ved For. 13. Junii 1787 Cap. II. § 13 er

anordnet om, at de aarlig eengang skal eftersee, hvor-

vidt de Handlende ere forsynede med et til Districtets

Fornijdehhed nogenledes passende Forraad af Vare,

saml her til Kammeret indsende de Handlendes der-

ved befalede Optegnelser paa Forni3denheds-Vare. —
Rentekammeret den 27. April 1793

27. April. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Reykjavik Kjobstads Grund og

Jord. Khavn 27. April 1793. — isi Copieb.

Litr. Y, Nr. 1279.

Ved Hr. Stiftamtmandens Skrivelser af 7. Junii og

27, Augusti a. p. have vi modtaget tvende Forretninger

over Reykevigs Kjdbstæds Grund og Jord. Vi finde

derved alene del at anmærke lil Hr. Stiftamlm.* nær-

mere Overveiende, hvorvidt det, i Betragtning af Fa-

brikens nuværende Tilstand, kan ansees ret proportio-

') i Rentek. Skriv. 22. Febr. 1794 Clsl- Copieb. Litr. Y, Nr.

1590) yttres, at efter de af Stiftamtmanden modtagne

Oplysninger i hans Skriv. 5. Septbr. 1793, findes der ikke

videre ved Sagen at erindre, og anmodes Stiftamtmanden

om at give Landfogden det fornOdne Svar.

s. D, ligelydende Skrivelse mut. mut. til Amtmanden i

Nord- og Oster-Amtet. Copieb. sst. Nr. 1277.
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neret, at Jorden er deeit i tvende lige Dele imellem 1793.

bemeldte Fabrik og Kjbbstæden. lovrigt bliver be-

meldte Forretninger herved approberede. Rentekam-

meret den 27. April 1793^

27. April.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 27. Aprii.

Stephensen
,

ang. Forbedring af Apothekerens

I«6n. Khavn 27. April 1793. — At Kammeret

ikke kan gaae ind paa Stiftamtmandens Forslag, at bevirke

^pothekeren et Tillæg af 30 Rd. aarlig af den kongelige Kasse,

^en finder, at ham kunde tillægges 25 Rd. af Medicament-

pengene, istedenfor de af Stiftamtmanden foreslaaede 20 Rd,
Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1257.

<

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 27. Aprii.

Stephensen, ang. Delingen af Kjfibstaden Grundar-

fjords Grund i Island. Khavn 27. April 1793.
^ At Kammeret approberer den ved Stiftamtmandens Skrivelse

Septbr. 1792 indsendte Delings-Forretning over KjObstadén

Granne^ords [= Grundarfl.] Gnmd^ Isl. Copieb. Litr. Y,
Nr. 1245.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan 27. Apni.

Thorarensen, ang. Tilladelse til et Fiskevirknings-

^6 Handels-Anlæg paa Seydisfjord. Khavn 27.

^pril 1793. — Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1283.

I Betragtning af, at Sysselmand Svendsen har fore-

') Ved Rentek. Skriv. s. D. til Landfogden beordres denne

til at udbetale Observator Lievog 10 Rd. Douceur og 72

Sk. i Omkostninger for tvende Forretninger over Reykjavik

Kjbbstads Grund og Jord. Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1281

CCommunication til Lievog sst. Nr. 1280).

D Ved den nævnte Delings-Forretning var Kjbbstadens Grund
udstykket i 10 Dele, og hver anslaaet til en vis Afgift

(Isl. Journ. 9, 161, jevnf. sst. Nr. 212, 524).
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1793. stilt, at del vilde være nyttigt for Almuen, er Inleres-

^T^ApriT
''^^^'^^skabet i Wapnefjords Handel, saaledes som hos-

foigeode Gjenpart udviser, tilladt at anlægge en Fiske-

virknings-Plads paa Seiderfjorden i Sondre-Mule Syssel,

og der at f6re Handel, under det Vilkaar: at Interes-

sentskabet ifolge Plakaten af 1. Junii ^792 bygger i'

Eskefjords KjObstæd * og der ved en Factor holder Dug

og Disk, samt driver stadig Handel. — Dette skulde vi

ikke undlade at formelde Hr. Amtmanden til behagelig

Underretning, med tjenstlig Anmodning om, at De vilde

paasee at Plakatens Bydende opfyldes. Rentekammeret

den 27. April 1793«.

27. April. Rentekammer-Skrivelse lil Amtmand Stephan

Thorarensen, ang. Kjiib af Defjords Kjfibstads

Gmnd. Khavn 27. April 1793. — At Kammeret

har bifaldt Amtmandens Forslag (6. August 17923 kjtJbe

af Sysselmand Jon Jakobsson hans Andeel af den til OeQords

KjObstad udviste Grund, for 70 Rd., hvorfor Amtmanden an-

modes om at paasee, at Sysselmanden paa denne Jord ud-
' stæder sit Skjode til Hans Maj*, og efter at det er thinglyst

indsender samme til Kammeret. — Om hans Forslag, at til-

mageskil'te Jorden Eyrarland for Skogar og Merkureigu i Rang-

arvalla Syssel, vilde Kammeret yderligere^ correspondere med

Stiftamtmanden. — Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1284^.

'3 saaledes staaer i Kammerets Skriv, til den paagjældende

Kjbbmand, hvorved Tilladelse til det nævnte Anlæg med-

deles ; i Skrivelsen til Amtmanden staaer (efter Copiebogen)

feilagtig: ^^bygger i Reykevig*'.

^) Rentek. Skrivelse til KjGbmanden Dines Jespersen og Med-

interessenter, hvorved Tilladelse til ovennævnte Handels

og Fiskevirknings-Anlæg meddeles, i Copiebogen sat- Nr,

1282.

O Udbetalings- Ordre til Landfogden paa de nævnte 70 Rd.

i Rentek. Skriv, til denne s. D., Copieb. sst. Nr. 1285.

— ^^Afsalsbréf syslumanns J6ns Jakobssonar å Eyjafjar&ar

kaupstabar grund Q-plkzij, tilheyrandi hans eigind6msjtir&

Naustum, til Hans k(5ngl. Majest. fyrir 70 Rd, Courant,
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Cancellie- Skrivelse til Rentekammeret, ang. <793.

Udkast til en Forordning om Gaardes Besigteiser

Og Udtægter i Island m. v. Khavn 4. Mai 1793.
Canc. Brevb. for 1793, Nr. 1728, S. 1018-1019 og 1298-1800.

P. M. Ved at tilbagesende Amtmand Thorarensens

Udkast til en Forordning om Gaardes Besigteiser og

Udtægter i Island, tillige med Stiftamtmand Stephensens

derover meddelte Anmærkninger, undlader man ikke,

ifSlge del kgi. Rentekammers Forlangende i behagelig ^

Skrivelse af 30. Junii f. A., herved tjenstligst at melde,

9t Udkastet, saavidt man har kunnet erfare, i det Væ-

sentlige er overeensstemmende med den Maade, som

bruges ved Kongens Jorders Udtagelse i Guldbringe

Syssel, hvilke forvalles paa Regning; derimod skal del

derudi være forskjellig fra forrige Brug, at Forpagterne

fcir have selv afgjort Udtægterne og Aaboden i Minde-

lighed med Bonderne, ligesom og den tiltrædende For-

pagter med den Afd(>des Arvinger for det hele Gods,

(le senere Tider undtagen; men dette skal ogsaa have

foraarsaget, at Husene paa Godserne Tid efter anden

alt mere og mere ere forfaldne. — Hvad nu Stiftamt-

naandens Anmærkninger over Forslaget betræfifer, da

l'ormener man: a) hvor Stiftamtmanden siger, at naar

Jorden, som skulde besigtes, ikke var over 2 Mile fra

Sysselmanden beliggende, burde Besigteisen af ham
l"orrelles for Intet, der maatte disse Ord: ^^for Intet"

. ^dgaae, thi ellers vil Sysselmanden let finde Forfald

dat. 9. August 1793", er anfort som thinglæst paa Al-

thinget 1794 i Althingsbogen s. A, S. 62*, Originalen findes

i det forlige Rentekammers Archiv blandt islandske Jour-

nal-Sager, under Joum. 9, Nr. 1211. — Ved Rentek Skiiv.

81. Mai 1794 tilmeldes Amtmanden, at Mageskifte af

Gaarden Eyrarland kan ikke realiseres, da hverken denne

Jords Eier eller Forpagteren af Ombudet Skogar og Merkur-

eign vilde gaae ind derpaa (Isl. Copiebog Litr. Y, Nr,

1728).

8*
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1793. og stedse overdrage Repstyreren del. Desuden lader For-

4. Mai. slaget Omkostningerne ikke gaae paa Kongens Regning;

mea da der dog bor være nogen Forskjel paa Syssel-

manden og Repstyreren, naar denne gjSr Forretningen,

saa kunde vel den sidste i saa Tilfælde tillægges 20

Skilling, og de medhavende Mænd hver 10 Skilling.

—

b) Den anden af Stiftamtmandens Anmærkninger, at de

Huse, hvilke en fratrædende Leilænding til sin egen

Fornodenhed har opbygget paa Jorden, og som tilhijre

ham, ikke bor ham fratages, har fuldkommen Medhold

i den islandske Lov; vel findes det ikke med udtryk-

kelige Ord nævnl i Forslaget, men er sluttelig formodel,

at Amtmanden i 2. § Litr. b vilde have det forstaaet

under disse Ord: at alle Gaardens Huse skulde be-

skrives, og ikke alene de, som den fratrædende Lei-

lænding selv angiver at tilhore Gaarden, sigtende maa-

skee til Forordn, af 29/^Novbr. 16^2, hvori til Slutning

findes fblgende Ord^: ^^Saa ville Vi og strængeligen

forbudet have, at ikke noget Huus og Bygning, som

derpaa allerede er eller herefter bygt vorder, maa eller

skal afbrydes, uden saa er, at de nogen særdeles Be-

naading derpaa kunde have". Men del synes ubilligt,

at ville fortolke disse Ord saaledes, at det Huus, en

Leilænding havde opsat for sin egen Beqvemmelighed,

, skulde ham eller Arvinger fratages, og tillægges Gaar-

den, samt Vedligeholdelsen blive en miadre formuende

Efterkommer til Byrde, med mindre den forsle ved

Tiltrædelsen har, efter Accord med Forpagteren, for-

bunden sig til at opbygge et nødvendigt Huus, da det

i saa Fald ikke bor tages bort, hverken af ham selv

eller Arvinger. — At. man imidlertid ofte i Island har

antaget den strængeste Fortolkning af beriSrte Forord-*

ning, og al den i Særdeleshed er bleven saaledes for-

staaet af Geistlighedén, saa at, naar en formuende Præst

paa en beneficeret Gaard har opsat nogen Bygning til

O see L B. S. 2H.
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sin egen BeqverameJighed , Eflerraanden da har villet

forbyde sammes Bortlagelse, og har deri funden Under-

slottelse af den geisllige Skifteret, det viser den kgl.

Anordning af 22. Martii 1748*, som bestemmer, at naar

en fratrædende Præst har bygget flere Huse paa Præste-

gaarden, end han modtog ved Tiltrædelsen, og den

l'iltrædende enten ikke vil eller ikke kan betale dem
efter billig Vurdering, maa den Fratrædende eller hans

Arvinger bortflytle dem. — Formedelst Aarsagens Lighed

saavel ved Bonde- som Præstegaarde, og at ikke An-

ordningerne skulle være hinanden modstridende, anseer

^an det altsaa godt, om fornævnte Litr. b i den 2. §

af Forslaget blev udfort saaledes: „Alle de paa enhver

Gaard befindende Huse, og Bygningerne, som Leilæn-

^ingen ved Tiltrædelsen har modtaget og tilhore Gaar-

^6n" o. s. V., altsaa maatte Folgende udgaae: „og ikke

'^om ellers almindelig skal skee, alene de, som den

fj'atrædende Leilænding selv angiver at tilhore og folge

^ed Gaarden" ; thi baade bor Forpagteren vide, lige-

som og Naboerne vistnok ere underrettede om, Antallet

^f de Bygninger, hvilke Leilændingen har modtaget og

^'lh5re Jorden. — Og c) Hvad den tredie af Stiftamt-

mandens Bemærkninger angaaer, da er man med ham

ganske enig i, at det ikke lader sig gjore at slutte

Aabod paa Eng, Udmark og Hedigheder til Lands eller

^ands; dog ansees det nyttigt, at disse i Beskrivelsen

^^ive indforte, til hvilken Ende det, som under Litr. f

^nftires om Aaboden, kunde opflyttes under Litr. e, og

^^'ad derunder staaer igjen nedflyttes under Litr. f,

Saaledes: „Endelig beskrives og i Forretningen de til

Gsarden liggende Enge og Udmarker, samt alle civrige

Herligheder, af hvad Navn de kunde være, enten til

Lands eller Vands". Paa denne Maade undgaaer de

Aaboden. — Hvilket dog forresten overlades til det

kongelige Rentekammers nærmere behagelige Over-

1793.

4. Mai

O see IL B. S. 726,

-
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veiende. Det kongelige Danske Gancellie den 4. Maji

1793 ^

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan

Thorarensen, ang. Tilfiirsel af Contanter til Is-

land. Khavn 6. Mai 1793. - At Kjabmændene

paa Nordlandet ere , efter Amtmandens Skrivelse 25. Septbr.

1792, fra Kammeret advarede om, at forsyne deres Handels-

Steder ligesaa vel med contante Penge som andre Fomoden-
heds-Vare, saa at ingen Klage derover med FSie kunde feres.

,(Man har ogsaa til den Ende paalagt dem, forinden deres

Afreise hertil at indberette, hvormange Contanter de bragte

med sig ud til Landet, og til Efterhosten med Ovrighedens

Attest at godtgjfire, at de angivne Summer ogsaa der vare

indfbrte". — Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1298 ^

28. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Ophævelse af Handels-Anlægget

paa Långeyri ved Havnefjorden. Khavn 28. Mai

1793. — At Kammeret efter Omstændighederne har tilladt

KjObmand Jochum Brinck Lund af Fahrsund endnu for i Som-
mer at fortsætte den af ham paa LangJIre ved Havneijord f«rte

Handel, men derhos tilkjendegivet ham, at han til dette Aars

Efterhtist aldeles maa rykke op derfra uden nogen Indvending.

— Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1324.

') Ved Rentekammerets islandske Journ. 9, Nr. 374 er an-

tegnet, at denne Sag, som Rentekammeret havde paatænkt

at faae ordnet ved et kongeligt Reskript, er afgivet til

Kammer-Cancelliet, men igjen leveret derfra, som udsat;

Original -Udkastet, forfattet af Amtmand Stephan Thor-

arensen, findes blandt de islandske Journal -Sager i det

forrige Rentekammers Archiv under bemeldte Nummer.

Amtmand Thorarensen foreslaaer i Skriv. 27. August 1793.

at Kjttbmændene endvidere maatte tilholdes at angive,

hvad Contanter de fiSrte med sig tilbage fra Landet, men
Rentek. svarer i Skriv, 5, April 1794 CCopieb. sst. Nr.

1618), at det finder ikke „at saadanne Angivelser ere

passende eller nødvendige".
» i

1793.

4. Mai.

6. Mai.
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Rentekammer - Skrivelse til Kjobmand Kyhn,

ang. Ophævelse af nogle Handels-Anlæg. Khavn
8. Juni 1793. — Isl. Copieb. Litn Y, Nr. 1345.

Efter at have taget Deres Erklæring af 26. Martii

c. under Overveielse, samt efter derom at have for-

nummet den allern. anordnede islandske Realisations-

Gommissions Tanker, maae vi have Herr Kjobmanden

formeidet til Gjensvar: at foruden al De ikke har haft

^ogen særdeles Tilladelse til at gjore Handels- Anlæg

^oten paa Vadsnes [= Vatnsnes], Langore eller Sigle-

Qorden, befindes ikke heller de af Dem paaberaabte

Steder udi Forordningen af 13. JuniH787, dens II. Cap.,

som De har villet anbringe til Styrke for Deres Fore-

tagende, derpaa anvendelige, eller at kunne komme
^t^m tilgode; ikke heller den paaberaabte 8. §, da De

hverken har befordret Coramunicationen i Landet, eller

opdaget nogen ny Havn paa bekvemme Steder fil noget

Handels-Anlæg, hvor Leilighed gaves til Produkter-

'^es bedre Anvendelse, hvilket alt i bemeldte 8. § ud-

trykkelig udfordres, ligesom og at derom til Rentekam-

•^eret bor indgives Forslag. Derimod har De anlagt et

Handelssted paa Vadsnes, i Nærheden af Kiebievig,

gammel -beseilei Handelssled, — og paa Langore

^tt Fiskevirkningsplads ved Havnefjorden, strax udenfor

^6ns Handelssted, hvilke tvende Steder altid, og Sigle-

^jorden ligeledes, var tilforn beseilet ved Realisations-

t^ommissionens Forsorg og Kammerets Tilladelse. Ikke

heller kan bemeldte Gapitels H. § give Dem noget Med-

hold; thi naar her siges: at ^^De, efter at have vundet

borgerskab i nogen af de islandske Kjobstæder, maatte

Nedsætte sig hvor De helsi ville og kunne", saa kan

^ette aldrig være at forstaae uden om een og samme
Person paa et Sted, og ikke om mange Stedef rundt

om Landet, siden det strax i Sammenhamg hedder:

saadanne Anlæg skal gjbres i Medhold af Plakaten

af 18. Aug. 1786, 13. Post, som udtrykkelig fastsætter:
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1793. (^at det maa være i det til hver KjCbstæd hcirende Di-

8. Juni, slrict, naar de have vundet Borgerskab paa Handelen

i samme KjObstæd"; altsaa kunde De have haft Frihed

at gjcSre deslige nye Anlæg, naar Stedet havde de ud-

fordrende Egenskaber, i Eskefjords District, hvor De

har antaget forrige Handels Huse og Effecter, og folgelig

der maa have vundet Borgerskab, men ikke i andre

forskjellige Kjbbstæders Districter. Det bliver da klart,

at den dermed brugte Omgang er stridende mod de

kongelige Anordninger og in specie mod de Steder

deraf, som De har villet anvende til Deres Forsvar;

saaledes har Plakaten af 1. Junii i 792 Intet forandret

i Forordningen af 13, Junii 1787, som i Erklæringen

foregives. Ved det Laan, De melder al have gjort hos

Commissionen, til at oprette et Handels-Anlæg paa Son-

derlandet, har Samme erindret, at være Dem tilstaaet

uden Hensigt til hvad Brug De vilde gjore dermed, da

den ikke kunde formode, at De vilde gjore nogen Ex-

pedilion paa Sdnderlandet anderledes end det var til-

ladt efter Anordningerne, og mindst til at anlægge et

nyt Handelssted paa Vadsnes, saasom dette Sted ikke

var noget Udliggersted, og Gommissionen havde givet

Afslag til samme Person, som De strax efter Afslaget

sendte derhen, saa at det, som Gommissionen ikke saae

sig, i Hensigt til Anordningerne, bemyndiget til at kunne

tillade, har De paa egen Myndighed tiltaget Dem. Vel

melder De, at De i Anledning af Plakaten af 1. Juli

(reft. Juni) 1792 har maattet indskrænke Deres Handel paa

disse Steder saaledes, at Vedkommende, der fOrer den,

ikke længere er Deres Factor, men Medinteressent, an-

seende Interessentskab for lovligt. Det Sidste nægtes

ikke heller, saavidt Handelen icivrigt kan beslaae med

Anordningerne; men ligesom det letteligen skjonnes, at

denne Deres Handelsbetjentes pludselige Forvandling

til Medinteressenter , saasnart Deres ulovlige Handel

paatales, ikkuns er et Paafund til at eludere de konge-

*
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J'ge Anordninger, kunne disse Handelsbetjente paa ingen 1793.

Maade juridice ansees som Deres Medinteressenler'^^T^T^^
aa De ikke har offentlig bekjendtgjort at have antaget

Inleressentere, og heller ikke bruger et Firma, hvori Deres

Handels-Compagnie enten ved Navn eller i Almindelig-

hed udtrykkes. Det er altsaa aabenbar, at De, der

selv som Borger i Eskefjord har uden Tilladelse, og

uden at kunne vinde Borgerskab i (vende andre Kjob-

stæders Dislricter, iværksat ved Deres Betjente disse

uordentlige Anlæg, nu, da det betydes Dem, at saavel

Forordningen af 13. Juni 1787 som Plakaten af IS.Aug.

1786 er overtraadt, har ladet disse Betjentere bagefter

^-age Borgerskab, og nu udgiver dem for Deres Med-^

iDteressentere og Egenhandlere. Om De den Tid endog

havde været Borger i Kjdbenhavn, gjdr dette ikke Noget

W Sagen, da det var som Kjobmand paa Rodefjord,

og altsaa i Overeensstemmelse med Anordnine^erne som
borger i Eskefjorden, at den kongelige Handel samme-
steds blev Dem med Huse og Inventarium, samt Vare,

overdraget. — Paa de ovenanforte Grunde maa vi

derfore herved tilholde Dem at nedlægge forommeldte

t*eres lovstridige Handels-Anlseg paa Vadsnes, Langdre

og Siglefjorden, da Stiftamtmanden og vedkommende

Amtmand er til den Ende tilskrevet det Fornddne;

hvorimod det bliver Dem uformeent, i Overeensstem-

melse med Anordningerne, at drive Speculanthandel.

Rentekammeret den 8. Junii 1793 \

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf Ste- is. juni.

phensen, ang. den islandske Lovbogs Revision.

') s. D. Rentek. Skrivelser til Stiftamtmanden og Amtmand

Thorarensen, hvorved Gjenparter heraf oversendes med

Ordre: „i andet Fald derpaa (at) gjbre lovlig Forbud,

samt fole hvad videre Anstalter" der maatte blive fomcidne.

Copieb. sst. Nr. 1346 og 1347.
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1793. Kliavn 15. Juni 1793. — Cancell. Brevb. foi 1793,

15. Juni. Nr. 2512, S. 1494-1495 og 1593.

P. m! Det er Hr. Stiflamlm. bekjendt, al der alle-

rede siden Aarel 1760 har været arbeidet paa en ny

Lovbog for Island. Adskillige Embedsmænd have Tid

efter anden været beskjæftigede med denne Sag, og

endelig tiisidst Vice-Laugmand John Olavsen, efter hvis

Di)d Udkastet til bemeldte nye Lovbog fiSrst er bleven

færdigt, og et Exemplar deraf indsendt til Cancelliet,

men et andet Exemplar bleven tilbage der i Landet. —
Endskjondt man ikke tvivler om, at der ved dette Lov-

arbeide er brugt al mulig NOiagtighed, og man paa

Grund deraf ikke anseer sig befOiet at understatte no-

gen af de forskjellige Ansøgninger, som ere indkomne

deels fra Laugmand Marcus [rett, Magnus] Stephensen,

og deels fra Vice-Laugmændene Stephen Stephensen

og Bendix Grøndal om en aarlig Gage i visse Aar, for

paa ny at gjennemgaae og oraarbeide det omhandlede

Udkast til den nye Lovbog : saa er det dog vist, at der

i de Aar, denne nu har henlagt, er udkommet adskillige

Anordninger, som forandre enkelte Punkter derudi, og

at den nye Lov følgelig vilde blive ufuldkommen, naar

disse Forandringer ikke bleve indlemmede i samme.

—

Man skulde derfor tjenstligst anmode Hr. Stiftbefalingsm.

at beordre Laugmændene og et Par Sysselmænd, som

De finder at være bedst skikkede tiL dette Arbeidc, at

igjennemgaae, hver for sig, en af lidlbenævnte islandske

Lovs Boger efter det der i Landet værende Exemplar,

og derved at overveie og antegne, om det maatte an-

sees fornødent at udlage, forandre eller tillægge Nogel.

Disse Annotationer maatte da skrives særskilt paa halv

Side af Papiret, og ved enhver Artikel udtrykkelig

nævnes, hvad Forandring derudi formenes al burde finde

Sled, med lilfoiet Grund for samme. Annotationerne

maatte derefter tilstilles Hr. Stiftamtm., som igjen med
Deres Betænkning indsender dem hertil, saaledes som
de paa Islandsk ere forfattede, men derhos lader følge
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en Oversættelse paa den anden halve Side af dem, De 1793.
ansee at være de fortrinligste.— lavrigt overlader man 15. Juni.

til Dem, om De finder at det kan bidrage til Revisionens
^

Bedste, og saadant ikke medtager for lang Tid, da at

tilstille Amtmand Thorarensen paa Nordlaudet een eller

tvende af Lovens Bi3ger, naar de indkomme fra Laug-

mændene og Sysselmændene, for at gjennemgaae samme
- paa lige Maade, som forhen i Henseende til Dem selv

er meldt; men forresten maatte Laugmændene og Sys-

selmændene tilkjendegives, at de ikke gjcire Handelen til

nogen Gjenstaud for deres Arbeide med Loven.— Endelig
-

undtages der fra de Lovens Boger, som Laugmændene
og Sysselmændene gjennemgaae, den anden Bog, hvil-

ken Hr. Stiftamtm. i det Sted ville behage at tilstille

Biskop Finsen, som angaaende sammes Revision under

Dags Dato herfra er bleven tilskreven. Det kongelige

Danske Cancellie den 15. Junii 1793 ^

O i en Skrivelse til Amtmand Stephan Thorarensen af s. D.

underretter CancelUet ham om denne Skrivelses Indhold,

og anmoder ham om, ifald Stiftamtmanden skulde sende

ham nogen af Lovens Bc5ger til Revision, da at meddele

sin Betænkning over de Bemærkninger, som Laugmændene

og Sysselmændene have gjort, og isærdeleshed lade fslgeen

dansk Oversættelse paa den ledige halve Side af de Annota-

tioner, som ansees at være de fortrinligste ^ som det og

paa den anden Side bemærkes, at Handelen ikke gjtires

til Gjenstand for Arbeidet med Loven (Canc. Brevb. Nr.

2513, S. 1495). — Ligeledes er under s. D. afgaaet en

Cancellie-Skrivelse til Biskop Hannes Finnsson, hvori han

ligeledes underrettes om Indholdet af Skrivelsen til Stift-

amtmanden, og anmodes om, „naar det der i Landet

værende Udkast til Lovens 2. Bog .... bliver Dem til-

stillet fra Stiftamtmand Stephensen .... at gjennemgaae

samme, og ved Gjennemlæsningen naie overveie og an-

tegne, om det maatte ansees ncidvendigt at udtage, forandre

eller tillægge Noget, da Annotationerne i al Fald maatte

skrives særskilt paa halv Side, og ved enhver Artikel ud-

tiykkelig nævnes, hvad Forandring deri formenes at burde
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1793. Kongelig Resolution ang. Mnlkt for urigtige

19. Juni.
^ugiyeisei. til de oeconomiske Tabeller. Frede-

riksberg 19. Juni 1793. — I Rentekammerets Fore-

stilling 11. Juni berettes, at Amtmand Stephan Thorarensen

havde under 29. Aug. 1789 indberettet, at ^^ikke faa af Ind-

byggerne eller Bfinderne ved de oeconomiske Tabellers Optagelse

af Bepstyreme angive deres eiende Creaturers. Antal for en

Deel mindre end det i sig selv virkelig er, og saaledes forstikke

eller dcilge meget af samme for Repstyreme, som efter Bcin-

dernes Angivelse maae anftire deres Creaturers Antal i Tabel-

lerne". Da nu en saadan OpfOrsel involverer en Art Svig, og

tildeels gjor Tabellerne upaahdelige og fdlgelig unyttige, anseer

Amtm. det nodvendigt, at det forebygges, og mener, at det

visseste Middel er ved en kgl. Resolution at fastsætte, ^^at En-

hver, som beviisligen maatte blive befunden med Forsæt at

have angivet deres Creaturers Antal urigtigen, eller mindre end

virkelig var, naar de derom til Anfdrsel i de oeconomiske Ta-

beller blive efterspurgte af Repstyreme, skulde have de Crea-

turers Værd, som de ved deres Angivelse havde forstukket

eller svigagtig angivet, forbrudt, og de to Fjerdedele deraf til-

falde Deres Maj*' Fisco , en Fjerdedeel til Angiveren og en

Fjerdedeel til Reppens Fattigkasse". — Under Sagens Ventila-

tion blev det dog fundet rigtigere, at bestemme for slige urigtige

Angivelser en Mulkt af 1—5 Rd. — Rentek. Norske Relat. og

Resol. Prot. 74, Nr. 33. Fogtm. VI. 7, 161-162.

Vi ville allern., al Enhver, som i en eller anden

Post beviisligen befindes med Flid athave gjort aabenbare

urigtige Angivelser til de islandske oeconomiske Tabeiler,

skal for fbrste Gang ansættes til en Penge -Mulkt af 1

Rd. i det HSieste, og siden hver Gang dobbelt, dog

blive Listerne over disse Mulkter, der tilfalde vedkom-

mende Reps Fattige, at indsende til Vort Rentekammers

Ratificalion, forinden de inddrives
;
og skal det desuden

finde Sted, med tilfoiet Grund for samme". — Disse An-
tegnelser og Bemærkninger, samt Biskoppens Formening

om de gjbrende Forandringer, anmodes han om at ind-

sende enten til Stiftamtmanden eller directe til Caneelliet.

(Canc. Brevb. sst. Nr. 2514, S. 1495—1496).

1
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paaligge Sysselmændene al have et vaaget Oie over

disse Angivelser, samt, saasnart de maalte komme i

Erfaring om en begaaet Urigtighed ved samme, strax

at angive det for vedkommende Amtmand, som da efter

Omstændighederne ansætter de Skyldige til Mulkt. Fre-

derichsberg Slot den 19. Junii 1793 ^

Forordning ang. Grændserne imellem de civile 21. juni.

Auctions- og Skifte - Forvalteres Jnrisdictioner,

tti. V. Frederiksberg den 21. Juni 1793. —
Publiceret paa Altliinget 1794 og Rubrum trykt i Ålthingsbogen

s. A. Nr. 6. 3, S. 4; ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsam-

lingen for Skalholts Stift 1794. — Siell. Reg. 80, 757—758.

Original-Aftryk hos HbpfFner. Qvart-Forr. for 1793, S. 78—
80; Schou XI, 74-76.

Forordning, som nciierH3 bestemmer Grændserne

iniellem de civile Auctions- og Skifte-Forvalteres Juris--

dictioner indbyrdes, m. v.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at Vi, ti!

at udrydde de Tvistigheder, som ikke sjelden fore-

falde imellem Vore civile Embedsmænd indbyrdes, an-

gaaende deres Berettigelse til Auctions- og Skifteforvalt-

ning, have fundet for godt, at foreskrive saa nciiagtige

og faste Regler, i Henseende til Jurisdictionernes Grænd-

ser i fornævnte Tilfælde, al al Tvivl derom kunde hæves.

Disse Bestemmelser (der ere byggede paa Grundsæt-

>^»uger, udledede fra Sagens Natur og de ældre Lov-

givningers Aand, med Hensyn paa den Hastighed i

Rettens Pleie, som Vi ville have fremmet i Vore Stater)

befale Vi, at skulle herefter uforanderligen fdlges og

iagttages. Vore Bud desangaaende ere;

O Resolutionen er communiceret Stiftamtmand Olaf Stephen-

sen og Amtmand Stephan Thorarensen ved Rentek. Skri-

velser 14. Septbr. 1793 (Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1413

-1414).



126 For. ang, Jcrisdiction.

1793. 1) Skifter, saavel i Dods- som Opbuds eller Fallits

21. Juni. Tilfælde, bor holdes af Skifteretten paa det Sted, hvor

"

(jgfj^ gfjer hvilken der skifies, havde sil personlige

Værnelhing paa den Tid, Skiflet tager sin Begyn-

jjelse. — 2) De Borgere, som boe udenfor Jurisdiclionen

af de Kjcibstæder, hvori de have Borgerskab (hvilket

ikke er usædvanligt i Norge) skulle herefter hore under

den almindelige Skifteret der, hvor de have deres Bopæl,

og bemeldte Steds Skifteforvalter fOlgeligen behandle

Skifterne efter dem, samt beskikke Værger og iagttage

Overformynderiets Pligter. Dog bor de Magistrater,

som hidindtil have været og endnu ere i Besiddelse af

at Ove saadan Skifteret i udenbyes Borgeres Boer, nyde

for deres Betjeningstid den halve Deel af de i deslige Boer

faldende Skiftesalarier og en Trediedeel af Skriverlbn-

nen; men samme skal ved enhver af MagisiraIsperso

-

nemes Dod, eller Afgang fra Embedet, bortfalde, saa

at det, som denne har nydt deraf, da strax tilflyder

den rette Skifteforvalter. ~ 3) Ingen Skifteforvalter skal

for Fremtiden have Ret til al holde Auction udenfor sin

Jurisdiction; men, naar fast Gods sælges^, tilkommer

Auclionen den Embedsmand, som har Auctionsretten

paa del Sted, hvor Godset ligger. Lcisbre eller rcirlige

Ting derimod staaer'det enhver Sælgende frit for, at

lade henfore lil Salg hvor han Vil, og hvor han venter

al finde fordeelagligst Afsætning, da Auctioneringen heraf

tilkommer Auctionsforvalleren paa det Sted, hvor Tingen

sælges. — 4) Paa Jordegodserne i Danmark tilfalder

det Husbonden eller Jorddrolten at forrette Skifter efter

de paa deres Grund boende Fæstebonder og Husmænd,

saavelsom efter bemeldte Fæsteres og deres egne Tje-

nere, under hvilke sidste Forvaltere ogsaa bcir ansees

indbegrebne, saafremt disse ikke tillige forestaae noget

offentligt Embede; derimod tilkommer det Amtman-
den at holde Skifte efter Forpagtere og alle andre Ci-

') Plak. 28. Septbr, 1821.

L
^

i
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Vile, som boe og opholde sig paa Godset, uden at have 1793.

fæstet Huus elJer Gaard sammesteds. — 5) Naar en^^^J^'^JJ^
Godsejer har Birkerettighed, tilkommer det Birkedom-

meren at forrette Auctionerne over det, som sælges,

af de Boer, hvis Skifter forvaltes af Jorddrotten; men,

hvor Amtmanden foreslaaer Skiftet, tilfalder det Herreds-

fogden at holde Auctionen; dog i begge Tilfælde ikkun

for saavidt, som det faste Gods ligger under deres

Jurisdiclioner, og Lcisiiret sælges paa Stedet, da der i

del modsatte Fald forholdes efter 3. §'s Forskrift. —
Endelig bor og de Auctioner, som forefalde i Birkerne,

over faste Eiendomme og L5sbre, der ere Birkepatro-

nerne selv tilhørende, forrettes af Birkedommerne. —
Hvorefter alle og enhver Vedkommende sig allerund.

haver at rette. Givet paa Vort Slot Friderichsberg den

24. Junii 1793.

Gancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf 22. juni.

Stephensen og Biskop Hannes Finnsson, ang.

Hraungerdi Kirkes Invéntarium. Khavn22. Juni

1793. — Canc. Brevb. for 1793, Nr. 2607, S. 1535.

P. M- I en ti! Gancelliet indkommen Ansøgning

har Sognepræsten til Roingerdi, Provst Hr. Svend Hal-

dorsen, foredraget, at han med stor Miiie og Bekostning

har anskaffet og vedhgeholdt det nødvendige Inventa-

rium til bemeldt« Præstekald, men at der, foruden 17

Inventarii-Qvilder, b'6r fcilge Kirken Beder til Værdie

8 Rd. Groner, eller 8 Rd. Courant 48 Sk., som han ikke

selv har modtaget in natura, og dog, naar de skulde

vedblive, ei kan undgaae at blive hans Efterkommere

i Embedet ansvarlig for; ligesom at der ogsaa med

bemeldte Kirke bor f(5lge Heste til 14 Rd. Groner eller

14 Rd. Courant 84 Sk. Værdie, af hvilke der dog skal

være unødvendigt til Værdie 2 Rd. 12 Sk. — Da han

nu har beejært, at Bederne maatte leveres af ham eller

Arvinger med iigesaa mange Penge som han har mod-
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taget dem, og at det uncidvendige Inventarium af Heste

ligeledes maatle betales med Penge: saa skulde man,

efter den fra Hr. Sliftamtm. og I ). Hoiærv. derover med-

delte Erklæring, og i Betragtning af de oplyste Om-
stændigheder, herved tjenstligst tilmelde Dem, at Sup-

plikanten kan befries for at betale dette unodvendige

Inventarium til hdiere Priis end den, til hvilken det er

bleven ham leveret. Det kgl. Danske Cancellie den

22. Junii i 793.

Juni. Cancellie - Skrivelse til Biskoppen i Skalholt,

Hannes Finnsson, ang. Indberetning om Kirkernes

Visitation. Khavn 22. Juni 1793.— Cauc.Brevb.

for 1793, Nr, 2608, S. 1535,

P. M. Ved at tilkjendegive D. Hsiærv. Gancelliets

Bifald med Deres hertil indkomne Beretning over Visi-

tationen for Aaret 1792 i Strande og Dale Syssel inden

Scbalholt Stift, skulle man tillige tjenstlig anmode Dem,

at ville i Fremtiden særskilt nævne, hvorledes Kirkerne

paa ethvert Sled befindes at være holdte vedlige. —
Det kgl. Danske Cancellie den 22. Junii 1793.

Juli. Plakat ang. nærmere Bestemmelser om de

algierske Sopasser. Frederiksberg 3. Juli 1793.

— Emaneret igjennem det kongelige Landoeconomie- og Com-
merce-Collegium. Ikke publiceret i Island. Original -Aftryk

hos Htipffner. Qvart-Forr, for 1793, S. 89—90 (Tydsk S.

91—93)5 Schou XI, 76—78.

Plakat, indeholdende en nærmere Forklaring og

Bestemmelse af de for de algierske Scipassers Varighed

givne Forskrifter.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at da det

er befundet, at den Bestemmelse, Vi ved Plakat af

26. Febr. ilSi allern. have anordnet, af adskillige Vore

sohandlende Undersaatter er misforstaaet, saaledes at

de have formeent, at et med algiersk Sdpas forsynet
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Skib kunde seile fra Havn til anden i tvende Aar, naar 4793.

del ei lossede eller ladede i nogen Havn i Vore Riger S. Juli.

Lande, uden at de behOvede i den Tid at erhverve

nyt Pas for Skibet til dets forskjellige Reiser, imod at

de ikkun, hver Gang de kom i en indenrigsk Havn,
'

maatle aflevere Passet, og ikkun, naar Skibet derfra

"dgik til ny Reise, erhverve nyt Pas: — saa have Vi,

^il alle Vedkommendes Efterretning og Efterlevelse, her-

med allern. villet kundgjore folgende Forklaring og nær-

mere Bestemmelse af de for de algierske Sopasses

Varighed ejældende Forskrifter:

Et saakaldet algiersk Sopas skal ikkun gjælde for een.

Reise, hvilken skal ansees at være endt for det med saadant

^i*s forsynede Skib, naar det kommer tilbage fra noget

f'^etnmed Sted til nogen Havn i Vore Riger eller Hertug- *

*^(imraer, som ogsaa naar det, forsynet med et saadant Pas,

fra en fremmed Havn gaaer til en anden fremmed Havn,

^^n, for at naae samme, maa passere enten Kattegattet,

^en siesvig- holsteenske Kanal, eller IndlObet af Elben.

^6 Skippere, som saaledes have fuldendt en Reise fra

*^remmede Steder med algiersk Pas, have efter Forord-

"^»ngen af i. Maji 1747 § 4 at aflevere samme, naar

^6 komme i en dansk Havn, inden 8 Dage efter An-

komsten, til Magistraten paa det Sted, hvor Skibet er

^ndlcibet; men naar de gaae til fremmede Havne, have

at aflevere dem til Ovrigheden i den til Afleveringen

l>eqvemmest liggende danske Havn, være sig Hel-
•

^*ng(5r, Nyborg, Gluckstadl, Altona, eller hvilken anden,

^er efter deres Reise og Omstændighederne maatte

Vfiere dem beieiligst; eller og, naar Afleveringen til

Magistraten paa noget dansk Susted maatte foraarsage

Ophold eller Vanskelighed, da til Vor Consul paa det

fremmede Sted, hvorhen de komme. lOvrigt ville Vi,

at de for disse Sopasses Erhvervelse, Brug og Betaling

givne allern. Befalinger uforandrede paa det nbieste

folges og efterleves, ligesom og disse Passe, herefter
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som hidindtil , ci fordres uden til Reiser paa hin Side

Hoiden af Cap Finis -Terræ; for de Skibe, som, for-

synede med algierske Sopasse, ei passere denne Hfiide,

kunne derfor og Vedkommende fremdeles erholde det,

der for dem efter Skibenes Læsldræglighed er erlagt,

tilbagebetalt, naar det ved Skipperens og tvende af hans

paa Reisen medhafte Sfifolks edelige Vidnesbyrd for

Magistraten, hvor Skibet hjemmehcirer, eller hvor det

er indiobet, behorigen vorder beviist, at Skibet med
det Pas, for hvilket Godtgjorelse forlanges, ei haver

passeret ommeldte Hciide. — Hvorefter sig Alle og En-

hver, som det maatte vedkomme, allerunderd. have at

rette og forholde. Givet paa Vort Slot Frederiksberg den

3. Julii 1793.

Forordning ang. Dommeres Underskrift nnder

Retsprotokoller. Frederiksberg 5. Juli 1793.

—

Publiceret paa Althinget 1794 og Rubrum trykt i Althings-

bogen s. A. Nr. 6. 6, S. 5j ligeledes bekjendtgjort i Synodal-

forsamlingen .for Skalholts Stift 1794. Sieil. Reg. 80, 782.

Original-Aftryk hos Hopffner. Qvait-Forr. for 1793, S. 88;

Schou XI, 83.

FoHOHDNiNG, sotii befaler, at enhver Dommer her-

eller skal, naar Retten hæves, underskrive i Protokollen

(let, som deri er bleven forhandlet og indfSrt.

Vi Christian den Syvende &c. G. Vi, at Vi, paa

det at de Protokoller, der holdes over det, som for-

handles ved Retterne, kunne have den fuldkomneste

.Tillid, have fundet for godt, herved allern. at befale,

at enhver Dommer bOr, naar Retten hæves, og han

forlader sil Dommersæde, underskrive i Protokollen det,

som deri er blevet indfcirt. Hvorefter de Vedkommende

sig allerund. have at rette. Givet paa Vort Slot Fride-

richsberg den 5. Julii 1793.
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Forordning ang. Underretsdommes Execntion.

Frederiksberg 5. Juli 1793. — Publiceret paa Al-

thinget 1794 og Rubrum tiykt i Althingsbogen s. A. Nr. 6. 5,

S. 5^ ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skal-

holts Stift 1794. Siell. Reg. 80, 782-783. Original -Aftryk
ilos Htipffner. Qvart-Forr. for 1793, S. 93—945 Schou XI,

83-84.

Forordning, som forbyder i private Sager at exe-

quere nogen underordnet Rets Dom, hvorved denDtimte
er bleven funden skyldig til otfentligt Arbeide, forinden

denne har erklæret, om han forlanger Sagen indstævnet

til hdiere Ret.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at, da

Borgersikkerheden kræver og Retfærdighed tilsiger, al,

Daar Nogen af en underordnet Ret er bleven dbmi til

3t arbeide i Forbedringshus, Tugthus eller Slaverie,

hcir det, hvad enten Sagen har været anlagt af det

*^ffentlige elier af privat Mand, ikke kunne nægtes ham

faae undersogt og paaskjonnet ved Over-Domstolen,

ham er vederfaret Ret: saa have Vi, i Betragtning

heraf, og i Anledning af Exempler paa, at Domhavere

* private Sager have ladet saadanne Straffe exequere,

uden Hensigt til den Domtes Erklæring om Appel, fun-

det fornodent, herved allern. at befale: at, naar Nogen

"Ved en underordnet Ret er bleven kjendt skyldig til en

Saa slor Grad .af legemlig Straf, som den ovenanfdrle,

maa Dommen, uagtet Scigsmaalet har været anlagt

af privat Mand, dog ikke fuldbyrdes, forinden den

t^cimte har erklæret, om han derved vil lade det for-

^hve, eller han forlanger den indstævnt til hoiere Ret;

i hvilket sidste Tilfælde Domhaveren skal melde det

for den vedkommende Ovrighed, som da uopholdeligen

h^r beskikke den Domte et Forsvar, til at indstævne

Sagen for Overretten, eller gjore Indberetning derom
Ul Vort Danske Gancellie, dersom Dommen hOrer umid-

0«
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-1793. deJbar under Hoiesteret. Hvorefter de Vedkommende

s' JuH^ sig allerund. have at rette. Givet paa Vort Slot Fride-

richsberg den 5. Julii 1793.

5. Juli. Forordning ang. overordentlige Sessioner i

Hfiiesterct. Frederiksberg 5. Juli 1793. —
Publiceret paa Althinget 1794 og Rubrum tiykt i Althingsbogen

s. A. Nr. 6. 4, S. Sj ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsam-

lingen for Skalholts Stift 1794. - SieU. Reg. .80, 781*—782.

Original -Aftryk hos Httpfiher. Qvart-Forr. for 1793, S. 95;

Schou XI, 84-85.

Fokordning, hvorved fastsættes, at der i Hciiesteret

herefter skal holdes overordentlige Sessioner i de sidste

Dage af Juiii og Augusti Maaneder, for at afejore de,

dertil indstævnte Delinquent- og Politie-Sager.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at Vi, med

Hensigt til at befordre den Hurtighed i Rettens Pleie,

som fornemmeiigen b5r finde Sled i de Sager, der paa

Justitiens Vegne forfolges (i Særdeleshed naar den An-

klagede er fængslet) have fundet for godt, herved allern.

at befale: at, uagtet Hoiesteret i Almindelighed ophcirer

fra Junii Maaneds Udgang til Oktober Maaneds Begyn-

delse, skal der dog herefter, til de indstævnte Delin-

quent- og Politie-Sagers Afgjdrelse, i de sidste Dage af

Julii og Augusti Maaneder holdes tvende overordentlige

Sessioner, hvilke hvergang bbr vedvare saalænge, som

der udkræves for at tilendebringe de af fornævjite Slags

Sager, der ere modne til at kunne foretages. Icivrigt

skal det være Justitiarii Pligt, noie at paasee, at intet

unødvendigt Ophold dermed skeer. Hvorefter de Ved-

kommende sig allerund. have at rette. Givet paa Vort

Slot Friderichsberg den 5. Julii 1793.

6. Juli Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen og Biskoppen i Skalliolts Stift, Han-

nes Finnsson, ang. Storanup Kirkes Inventarium.
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Khavn 6. Juli 1793. — Cancell. Brevbog for 1793,

Nr. 2842, S. 80-81.

P. M. Af Hr. Sliftbefalingsm- og D. HoiærV Skri-

velse til Cancelliel under 20. Decembr. f. A. har man

erfaret, at De (ifolge Reskr. af 10. Julii i789, som be-

stemmer Gaarden Nups Henlæggelse til Præsten for

Steinsholts og Nups Menigheder, samt Steinsholts Kirkes

Nedlæggelse, medvidere) have ladet Provsten i Herredet

*iied tillagne kyndige Dannemænd undersoge, hvormeget

inventarium, uden altfor stor Byrde for Præsten, efter

nu befundne locale Omstændigheder det maatte ansees

passende al tillægge Nups Kald. Tillige er man derved

bleven underrettet om, al Provsten har foreslaaet Nups

Kirke for Eftertiden tillagt det, som i bemeldte Deres

Skrivelse er anforl, med Formening, at AU delte maatte

henbringes fra den afskaflfede Steinsholts til Nups Kirke.

:'— Da nu Hi*. Sliflamtm. og D. Hoiærv. finder Provstens

l'orslag grundet og vel overlagt, dog at Qvilderne ved

^ups Kirke herefter blive 9 i Tallet (de 2 indbegrebne,

som nu fdlge Hjaleien Minnenup, hvilke Provsten ikke

har medregnet), samt at Præsten Hr. Sverresen og

Eftermænd i Embedet slaae til Ansvar for Alt delte,

hvorhos De tillige have ytlret, al en bruden Klokke og

lil andre Kirker ubrugelige af Steinsholts Kirkes

overblevne Ornamenter og Instrumenter vel kunde an-

vendes som Hjelp lil Nups Kirke og Inventarii Anskaf-

felse, men del ovrige lil Gudstjenesten brugelige efter

biskoppens Sigende tillægges de fattigste Kirker i Her-

redet: — saa skulde man herved tjenstligst tilmelde

i^r. Stiftbefalingsm. og D. Hbiærv., at forberdrte Deres

^Vesliliing i Et og All bifaldes. Del kgl. Dansk<>. Can-

cellie den 6. Julii 1193.

Forordning ang. Proknratorers Vidnesbyrd.

Frederiksberg 19. Juli 1793. — Publiceret paa Al-

thitiget 1794 og Rubnim trykt i Althingsbogen s. Å. Nr. 6. 7,
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1793, S. 5; ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skal-

19. Juli. holts Stift 1794. Siell. Reg. 80, 805—806, Original- Aftiyk— .
j^pg H«pflher. Qvart-Forr. for 1793, S. 96—97^ Schou XI,

86—88.

Forordning, angaaende hvorvidt en Prokurator h'6r

være enten pligtig eller beretliget til at aflægge Vid-

nesbyrd i de Sager, hvor enten hans Raadfdrsel eller

Sagforelse har været brugt.

Vi Christian den Syvende &c. G. V.
,

at, da

Loven ikke udtrykkelig fastsætter, hvorvidt en Proku-

rator kan, i civile Sager, affordres Vidnesbyrd om det,

som hans Part har aabenbaret og betroet ham, i Egen-

skab af Sagfører, og Vi have lagt Mærke til, al Retter-

nes Meninger desangaaende have været forskjellige,

naar Trætler derom ere blevne fSrte ved Domstolene:

— saa have Vi, i Betragtning heraf, besluttet at fore-

skrive en saa bestemt Regel i det omhandlede Tilfælde,

at al Tvivl kunde hæves, og de af samme flydende be-

kostelige Processer afværges. — Uagtet Loven i dens

i— 13—7 byder, at, naar Nogen kræves til Vidne, skal

han vidne Alt, hvad ham om Sagen er vitterligt, kan dog

denne almindelige Regel ikke ubetinget anvendes paa

Advokater og Prokuratorer: thi, da disse ere de Raad-

forere og Talsmænd, Loven har anviisl Medborgere,

der mangle Evne til selv at kunne paatale eller for-

svare deres Ret, saa fOlger deraf, at Enhver bcir med
fuldkommen Tillid kunne belroe dem sin Velfærd, sin

Tarv og sine Hemmeligheder. Og da Sagforere, endog

efter deres Embeds-Ked, ere forbundne til al tjene

deres Parter med Troskab og Oprigtighed, ligesom og

Hoiesterets- Patent erklærer den Advokat strafskyldig,

som, efler at have imodtagel en Parts Dokumenter, ud-

forer Modpartens Sag: saa kan Lovgiveren saa meget

mindre have villet bifalde, al en Sagfdrer skulde op-

træde som Vidne imod den, der havde benyttet sig af

hans Raadforsel, i Henseende til del, som igjennem

denne Fortrolighed kunde være blevel ham aabenbaret.

—
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disse Grundsætninger, der ere byggede paa Moralitet

og overeensstemmende med .de ældre Lovgivningers

Aand, befale Vi herved allern , at naar en Prokurator

indstævnes til Vidne i nogen civil Sag, som enten har

været ham overdraget til Udforelse, eller hans Raadforsel

deri været brugt, bor han ei alene være fritagen for,

»nen det bor endog være ham aldeles forbudet, al af-

lægge Vidnesbyrd deri, forsaavidt som de SpOrgsmaale,

der til ham fremsættes, ikke kunde besvares, udeuved
3t aabenbare hvad ham af haus Part, elier den, der

har raadf5rt sig med ham, maatte være betroet; der-

iniod bor han være phgtig til, under sin Eed, lige med

andre Vidner, at gjore Forklaring om det, som han veed

Sagens Oplysning, uden at samme, formedelst Par-

eens Fortrolighed, er kommet til hans Kundskab.

Hvorefter de Vedkommende sig allerund. have at rette.

Givet paa Vort Slot Friderichsberg den 19. Julii 1793.

Kongelig Resolution ang. Bopæl og Jordbrug 7. August,

for Laudfogden i Island. Frederiksberg 7. Au-
§USt 1793. — I Forestilling 30. Juli bemærker Kammeret,

^t det ikke havde betænkt at indstille Landfoged - Embedet i

l*iland til Besættelse i dette Aar; men der var blandt andre

A^nsogninger indkommen en fra Lidemark, der stod paa 150

f^d. Pension , som afskediget Kjcibmand og Regnskabsfdrer i

^^inmarken, hvor han i 7 Aar havde forestaaet den kgl. Handel
. .

•

^ed Kielvig, og var af Realisations -Commissionen anbefalet

.(for fortrinlig Duelighed og Orden", samt havde efter Reglem.

2. JuH 1781 Adgang til Befordring. Kammeret meente derfor,

^t han, ((især da ingen af Sysselmændene have indgivet eller

^ denne Tid kunnet indgive Ansogning herom", kan fortjene at

^omnie i fortrinhg Betragtning til at erholde Embedet, hvis

"eglementerede Gage var 425 Rd. Courant, eller, efter Afkort-

ning af 8 pCt. Embedsskafc og de sædvanlige 2
'/s pCt., 381

Kd. 8 Sk. — Vido, som forhen havde været Landfogdens

Bopæl, var nu vedResol. 17. April 1793 bestemt til Amtmands-
Solig; men da det ansees nødvendigt, at den nye Landfoged

erholder fri Bopæl og boer i Reykjavik, saa troer Rentekam-
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-1793, meret, at en ny Bygning maa opfcires der paa Stedet, og at

^^'^ Landfogden tillige, til Underholdning for de Heste, han be-

7. August, hyver til sine Embedsreiser , maa tillægges Jorden Rau&arå.

Bygningen vilde, efter Tegning og Overslag, koste 1273 Rd.

32 Sk. foi-uden dens Opreisning i Island, og da Raubarå var

fide, niaatte der ogsaa opfOres Huse til Bondebrug, hvortil

ansloges c. 150 Rd. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Vrot.

74, Nr. 42.

Vi udnævne allern. herved, saavel som ved hos-

folgende, af Os underskrevne, Bestalling, Georg Chri-

stopher Lidemark lil Landfoged paa Vort Land Island,

med eri reglementeret aarlig Gage (der fOrst angaaer

fra den Tid den forrige Landfoged fratræder Embedet,

nemlig næstkommende Aars i. August) af 381 Rd. 8 Sk.,

uden al Afkortning, og skal han derforuden nyde fri

Bopæl i Reykevigs Kjobstæd, samt den i Nærheden be-

liggende ode Jord, Rauderaae, lil hvilken Ende Vi og

allern, ville, at saavel en ny Bygning skal, til Bolig for

Landfogden, opfores i Reykevigs Kjobslæd, som og de

til Bondebrug forncidne Huse paa bemeldte Jord Rau-

deraae indrettes, og kunne de dertil fornodne Bekost-

ninger
,
nemlig lil Landfogdens Bolig 1273 Rd. 3^ Sk.,

foruden hvad Bygningens Opreisning der i Landet kan

koste, og lil Bondehusene omtrent 150 Rd., af Vores

Kasse udredes. Friderichsberg Slot den 7. August 1793.

128. August. Forordning ang. Samfrændeskifter. Frederiks-

berg 23. August 1793. — Publiceret paa Ålthinget

1794 og Rubrum trykt i Althingsbogen s. A. Nr. 6. 9, S. 5^

ligeledes bekjendtgjort i SynodalforsaTnlingen for Skalholts Stift

1794. Siell. Reg. 80, 859—860. Original- Aftryk hos Hfipffner.

Qvart^Forr. for 1793, S. 104-105; Schou XI, 92—93.

Forordning, som befaler, at, naar Skifter forreltes

ved Samfrænder, eller andre overordenllige Skiftefor-

valtere, skulle disse, saasnart Roet lages under Beband-

ling, anmelde Saadant for den almindelige Skifteret, i

Tilfælde af, at der ere umyndige Arvinger, m. v.
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Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., al Vi , i 1793.

Anledning af indkomne Besværinger over Fornærmelser 23. August

% Tab, som tilfoies Myndlinger ved Samfrændeskifter,

formedelst Mangel af behiirigt Tilsyn baade raed Be-

handlingerne selv og de udlagte Arvemidlers Sikkerhed,

h^ve fundet for godt, til Betryggelse for Umyndige, ikke

Qiene herved at igjentage de Bud, og indskjærpe de

Pligier, som Forordningen af 31. Marlii 1719 paalægger

f^^slige overordentlige Skifleforvaltere, men endog dertil

3t f($ie disse nærmere Bestemmelser:

1) Ligesom det ved ethvert Skifte, hvor der ere

umyndige Arvinger, b<5r iagttages, at enten den fcidte,

Gller en af Gvrigheden udnævnt Værge, saasnart Boel

tages under Behandling, tilsiges at mode, for at paasee

Myndlingernes Tarv, saa skal dette især noie efterleves,

* Hensigt til de Skifter, der forrettes af overordentlige

Skifieforvaltere. Til den Ende befale Vi, at disse, hvad

enten de ere Commissarier, Executores Testaraenti,

eller Samfrænder, skulle strax, naar Skiftet tager sin

begyndelse, anmelde Saadant for Stedels almindelige

Skifteret eller Ovrighed , som uopholdeligen besørger

Værger udnævnte, efter Lovens Forskrift. — 2) Naar

Skiflet er bleven tilendebragt^ skulle de ligeledes, i

Overeensstemmelse med Forordningen af 31. Martii

ni 9, dens 1. §, meddele den almindelige Skifte-Juris-

^iction fuldstændig Underretning om de Umyndiges

Ai'v, paa del at Ovrigheden og Over-Formynderne kunne

have det fornodne Tilsyn med Værgemaalet, og drage

Omsorg for Midlernes Sikkerhed. — 3) Dersom enten

overordentlige Skifteforvaltere efterlade at gjcire den

befalede Anmeldelse, eller den vedkommende Ovrighed

lorsbmmer al sætte de umyndige Værger, da b5r de

ikke alene slaae Myndlingerne li! Ansvar for alt Tab,

ttien endog bode 100 Rd. til Fattigkassen paa det Sted,

hvor Skiftet holdes. — 4) Naar nogen Enke eller Enke-

fnand, der har skiftet med Umyndige, ved Commissarier

eller Samfrænder, vil indtræde i nyt Ægteskab, skal
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1793. det, under lige Straf, være Præsterne forbudet, at for-

^""7^ rette Vielsen , forinden det bevises, med Attest fra
August«

Stedels almindelige Skifteret , at denne Forordnings

Bydende er bleven efterkommet. — 5) Paa det at Ingen

skal kunne undskylde sig med Uvidenhed om denne

Anordning, befale Vi, at den allevegne skal oplæses fra

Prædikestolene, og et tilstrækkeligt Antal af Exemplarer

uddeles iblandt Almuen. Hvorefter, de Vedkommende

sig allerund. have at rette. Givet paa Vort Slot Fride-

richsberg den 23. August 1793,

24. August. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen og Biskoppen over Holum Stift Sir

gurd Stephensen, ang. den saakaldte Erichsenske

Collect til Geistligheden i Eolnm Stift. Khavn

24. August 1793. Canc. Brevb. for 1793, Nr.

3627, S. 526-527.

P. M. Hr. Stiftamtm. og D. H5iærv. vil af ind-

sluttede Promemoria behagelig erfare , hvad Forslag *

Amtmand Thorarensen har gjort i Henseende til Be-

nyttelsen af den Capital, som endnu er tilovers af Gol-

lecten, der ifolge afgangne Conferentsraad Erichsens

Forestilling blev bevilget, og som fornemmelig var be-

stemt til at anskaffe og etablere igjen de paa Præsternes

Gaarde og Mensalgods i Holum Stift, formedelst den

sidste Vulkans og haarde Aars Virkninger, uddode Qvilder.

— Ved at udbede sig Hr. Stiftamtm". og D. HciiærV.

Tanker over dette Forslag, som Gancelliel finder at for-

') Dette Forslag, fremsat af Amtmand Stephan Thorarensen

i Skrivelse til Cancelliet 11. Decbr. 1792, gaaer ud paa,

ikke at anvende Capitalen til at retablere Besætningen

paa Præsternes Gaarde og Mensalgodser , som oprindelig

var Collectens Hensigt (Reskr. 7. April 1784), men at

lade Capitalen staae nxiSit, og fordele Renten til Præsterne

paa de fattigste Kalde i Holum Stift, 4—6 Rd. aarhg til

hver. ^
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y^ne Betragtning, skulde man tillige tjenstligst anmode 1793.

at meddele dette Collegium en Repartition ^^'^r ^^J^^^^
*ivad ethvert af de ringeste Kald kunde tillægges, i

forhold til Embedernes Besværlighed og deres Ind-

komsters Ringhed, samt den i Behold værende Sum,

^er efter Kasserer Fuglsangs Beregning udgjor Capital

1017 Rd. 80 Sk.

Og tilbagestaaende Renter . ^ . 190 — 2 —

ialt ... 1207 Rd. 82 Sk.

foruden de Renter, som siden sidste 11. Junii ere paa-

^'^bne. Med Svaret foVventer man sig ii^vrigt Amtman-

dens Forestilling tilbage. Det kgl. Danske Cancellie

den 24. August 1793.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf si. August

Stephensen, ang. Skiftevæsenet og Bestyrelsen af

Umyndiges Midler. Khavn 31. August 1793.

7" Cancelliets Skifte-Revisions-Comptoirs Copiebog fra 1786 til

^. Septbr. 1805, Nr. 200, S. 181-182. — Uddrag.

P, M. 1 Anledning heraf skulle man

yenstligst melde, at endskjondl Modrene ansees veder-

*i*ftige, bar dog Værger beskikkes for de Umyndige,

saafremt ingen fcidte Værger ere. — - - 1 Anledning

af Deres. Foresporgsel om Skifte -Extracteraes Indsen-

delse, meldes, at disse herefter maa indsendes til Gan-

celliet af Amtmændene, enhver for sil Amt. Det kgl.

danske Cancellie den 31. August 1793 ^

0. Under s. D. ere Canc. Skrivelser ang. Skifterne afgaaede

til Amtmanden over Sender- Amtet ,
og Amtmanden over

Norder og Oster-Åmtet, navnlig angaaende Indsendelse

af manglende Skifte-Designationer (Canc. Skifte-Revision.B-

Comptoirs Copieb. «st. Nr. 201—202, S. 182^183).

j
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1793. Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd,

al^eptbi. Amtmænd m. fl. i Danmark, Norge og Island,

ang. Paategning af Akter i Delinqnent - Sager.

Khavn 14. Septembr. 1793. — Publiceret paa Al-

thinget 1794 og Uddrag deraf trykt i Althingsb. s. A. Nr. 19,

S. 24. Original-Afti-yk paa et Halv-Ark. Canc. Brevbog for

1793, Nr. 3926, S. 730 (uden at nævne Island j i Concepten

derimod anfores Stiftamtmanden og Amtmændene i Island).

Fogtm. VI. 7, 232 fuden at nævne Island).

P. M, Da det ikke sjeldent indtræffer, at Delin-

queni-Akler, som indsendes til Canceiliet, i den Hensigt,

at Dommene skulle indankes for Hoiesteret, mangle den

ved Forordningen af 7de Junii 1760 befalede Indvars-

ling for Delinquenten og andre Vedkommende, hvoraf

da flyder, al den Arresterede, til Byrde for det Almin-

delige, maa hensidde længere end skee burde, for-

inden Sagen ved Hciiesterel bliver paakjendt; — saa

skulle man tjenstligst anmode (Tit.), at ville, i Over-

eensstemmelse med Forordning af 7. Junii 1760, nciie

paasee, at Akten i Delinquent-Sager forsynes med be-

hcirig Paategning og Forkyndelse for Vedkommende,

forend Documenterne tilstilles delte Colleuium. Det

kg]. Danske Gancellie den U. Septbr, 1793.

14. Septbr. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Skal-

hoUs Stift, Hannes Finnsson, ang. en islandsk

Oversættelse af Lærebogen i den evangelisk-

christelige Religion. Khavn 14. Septbr. 1793.

Canc. Brevb. for 1792, Nr. 3981, S. 774.

^ P. M. Biskoppen over Sjællands Stift, Doclor Balle,

bar til Canceiliet indsendt hosfolgende af Candldat GuH-

mundsen ^ forfattede islandske Oversættelse af Lære-

') d. e. Einar Gu&mnndsson fra Vestmanncierne , dimitteret

fra Skalholts Skole, siden Decanue ved Communitetet og

Dr. Philosophiæ , beskikket til Sognepræst for Holme
Præetegjeld i Norge den 30. Mai 1794.
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i>ogen i den evangelisk - christelige Religion, hvilken 4793.

^Oversættelse Biskop Balle formener al være, saavidt ^^^'^^^^^
^an kan domme derom, vel gjort. — Man skulde imid-

lertid tjenstlig tilstille D. Hdiærv. samme, for nærmere

af Dem at prøves og forbedres, forinden den bliver

^f*ykt. Det kgl. Danske Gancellie den 14. Septbr. 1793.

Reskript til Stiftbefalingsmand Olaf Stepben- is. Septbr.

sen, ang. Regler for Garnfiskeriet i Distrikterne

^6ira, Keflavik, Njardvik og ved Vogastapi.

Frederiksberg 18. vSeptbr. 1793. — Rentekamme-

^eU Udkast til dette Reskript, grundet paa Stiftamtmandens

^'orslag, er forelagt Kongen ved Rentekammerets Forestilling

Septbr. 1793 og stadfæstet ved kongelig Resol. 18. s. M.,

^entek. Norske Relat. og Resol, Prot. 74, Nr. 55. Her trykt

^tter Concept i Rentekammer -Archivet, sammenholdt med en

Afskrift fra Island.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Da Os

^llerund. er bleven foredraget: at i Guldbringe Syssel

under SOnder- Amtet foregaaer Uorden med Torske-

^arns Sætning mod Fiskens Gang ved Landet i Martii

^^laned, da de, som boe yderst paa Sydernæssene,

sætte samme altfor tidlig mod Fisken, hvorved den

»Ideles skal blive hindret i at komme længere ind i

bugten til de betydeligste Garn-Fiskepladser, hvor Fisken

Byder eller pleier at sætte sin Bavn, og en stor Deel

'^^ Landeis Indbyggere, sem der stige Fiskerie, derved

''^e Tab og Afbræk i deres Næring, ligesom og, at

^c>folk fra Alftenæs skulle fornærme Strandens Ind- .

^yggere, ved at indslulte deres bedste Fiskeplads,

^tappen kaldet, med sine Garn, hvor de ikke tilforn

skal have været satte, hvorved disse miste al Krog-

^'iskerie; især skulle Leirens Indvaanere, uagtet de der-

imod gjorte ForbudHe, uden mindste Orden efter eget

'^yJi^ke bruge Garnfiskerie og derved fornærme den

^er indenfor tiskende Almue med deres utilladelige

Gai'nsætniug, med videre, saa, Hgesom Vi i alt bifalde
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1793. de af dig i den Henseende og i Overeensstemmelse
^

18. Septbr. med Vores lil Stiftamtmand Lauritz Thodal under 8.

April 1782 ergangne allern. Reskript foiede Foranstalt-

ninger, ville Vi, til Afskaffelse af forberorte med flere

sig indsnegne Misbruge, og for at erholde fastsat og ind-

fdrt en bedre Orden ved Garnfiskeriet i Leiren, Kjeble-

vig og Njardvig, saavel som under Vogastappen, allern.

hermed anordne og befale:

\) Skal Garnsætningen aldeles være afskaffet og

forbudt i Leiren og Garden, som ligger sonden for

Leiren og endnu nærmere Fiskens f5rste Gang langs

Landet. Dog maa du, i Tilfælde at det maatte findes,

at saadant kunde skee uden Fornærmelse for andre

Vore Undersaatter i Landet, være bemyndiget lil efter

Omstændighederne at tillade de trende Gaarde, hvoraf

Leiren bestaaer, nemlig Gufuskale, Store-Holm og Hrud-

urnes, hver at udruste een Baad med 6 Garn, hvert

Garn paa 30 Favne, og at sætte samme i Leiren, Skulde

de derimod ville benytte sig af flere Torskegarn, maae

de have fri Adgang til at fiske med samme paa Kjeble-

vig og Njardvigerne, som ligge tæt ved Leiren, inden

de for Kjeblevig og Njardvig herefter bestemte Mærker.

— 2) For Kjeblevig og Njardvig ville Vi allern. have

tilladt, al Garnsætningen der kunde endnu vedblive i

nogle Aar, for nærmere at erfare, hvorvidt samme

kunde tilfoie Indbyggerne Skade, eller ikke; dog med

den Bestemmelse, at Garnene ikke maae sættes læneere

ud i Scien, end mod Holmsberg, og ikke længer ind

efter, end lil det paa Stappen værende Mærke, Indre-

Skoren kaldet, i lige Linie. — 3) 1 Henseende til Gar-

nenes Antal paa sidstnævnte Steder, da ville Vi, at

samme for hver Baad skal bestemmes efter forommeldte

Vores Reskript af 8. April 1782, dets 6. §, saaledes, at paa

et To-Mandefar ikkun bruges 3 Garn, som tilsammen ikke

maa være mere end 90 Favne, eller hvert Garn 30 Favne

langt, paa el Fire-Mandefar ikkun 6 Garn og paa et Feni-

Mandefar 7 Garn
;
og maa Garnsætniugen ingen Tid tage
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sin Begyndelse for end den 14. Martii, eller 7 Dage 1793.

.lydligere end i Havnefjorden. — 4) Under og omkring {^"^^^^
Vogastappen, som 'det bedste Krog-Fiskersted, ville Vi

have al Garnsætning strængeligen forbuden. — 5) Lige-

som Vi idyrigt ailern. ville, at forommeldte Vores Re-

skript af 8. April 1782, forsaavidt samme efter Om-
stændighederne er anvendeligt, fremdeles skal gjælde

for foranfOrte Steder; saa ville Vi og, at de, som mod
denne Vores ailern. Befaling maatle forsee sig, skulle

være underkastede de samme Biider, som i bemeldte

Reskript ere fastsatte. — Thi haver Du Vores ailern.

Villie og Befaling ei alene selv at overholde og nciie

3t paasee dens allerund. Efterlevelse, men og samme
* fiet islandske Sprog paa Thinge til Almuens og alle

Nedkommendes allerund. Efterlevelse at lade læse og

offenlligen bekjendtgjOre. Hermed skeer Vores Villie.

befalende åc. Skrevet paa Vort Slot Friderichsberg

^en 18. Septbr. 1793.

Kongelig Resolution ang. Nedlæggelsen af i^. septbr.

Gufunes Hospital. Frederiksberg 18. Septembr.

1793. I Rentekammerets ForestiUing 17. Septbr. 1793

bemærkes, at Stiftamtmand Stephensen havde under 25. Aug.

1791 foreslaaet at ophæve Hospitalet paa Gufunes (der efter

hans Angivelse var stiftet af Christian den Anden omtrent

1^18 paa Vide, og flyttet derfra 1752), samt at bortleie Gaar-

tlen og den til samme henlagte Jord Eibi, med begges Qvilder,

ior den fastsatte Jordebogs- Afgift, imod at tilstaae 6 af de

dertil mest værdige, forældede og fattige Leilændinge paa det

kongelige Gods i Guldbringe Syssel og MosfeUs-Sveit hver 10

i aarlig Pension og ligesaa mange Enker fra samme Syssel

Sveit, hver 6 Rd. for deres Livstid. — Anledningen til

^'orslaget anfbrte han at være, at Udgifterne, oversteg Indtæg-

terne efter Landfogdens Beregning, saaledes, at 12 Lemmers

Underholdning og Hospitalsholderens Ltin androg aarUg til

Udgift for Kongens Kjisse 181 Rd. lO'A Sk., iberegnet Afgiften

af Gufunes og Eibi C^^ Bd. 70 Sk.) og Betalingen for Dag-

»laatter, som nu forrettes til Hospitalet in natura Qk 46 Sk. =
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1793. 18 Rd. 4V'2 Sk. — Leier af Hospitalets Qvilder beregnedes til

19 Rd. 72 Sk.)? hvorimod forhen, da Hospitalet var paa

18. Septbr. kun medgik til Medlemmernes Underholdning 24 Rd.,

samt VidHes Afgift, som eftergaves Hospitalsholderen , hvilken

Afgift ikke overgik 12 Rd. Species. — Rentek. Norske Relat.

og Resol. Prot. 74, Nr. 57.

Vi approbere allern. indbemeldte af Stiftamtmand

Stephensen gjorte Forslag om at nedlægge det saa-

kaldte Gufunes Hospital paa Island, imod at 6 af de

dertil mest værdige gamle og fattige Leilæ.ndinge paa

Vort Gods i Guldbringe Syssel og Mosfells-Sveit tilslaaes

hver en aarlig Pension af 10 Rd., og hgesaa mange

Enker af bemeldte Syssel og Sveit hver 6 Rd., deres

Levetid; dog ville Vi, at fornævnte Hospital ikke op-

hæves, fiirend til Fardag 1795; og maae de Præsten i

Mosfell og Gufunes Kald, for hans Tjeneste ved Hospi-

talet tillagte 4 Rd. 36 Sk. aarlig, saavel som den Degnen

: ;
ved Gufunes tilstaaede, og nu Præsten til bemeldte

Kald efter Vort Reskript af i\. .lunii 1784 tillagte, aar-

lige L5n, 25 Rd. 93 Sk., fremdeles udbetales den nu-

værende Præst, men derimod skulle samme ved dennes

Afgang fra dette Kald aldeles ophore for Eftermændene

i Kaldet. Friderichsberg Slot den 18. Septbr, 1793 ^

21. Septbr. Rentekammer-Skrivelse ti] Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Afbenyttelse af to af Reykja-

viks Hjaleier til Skolens Rrug. Khavn 21.

Septbr. 1793. — At, saafremt afgangne Skomager Haier

ikke har efterladt sig Enke, og denne ikke attraaer at vedblive

hendes Mands Bygsel paa Hjaleierne Melshus o<^ Holakot, finder

Rentekammeret Intet at erindre imod, at disse tvende Hjaleier

overlades Rektor til Brug og Benyttelse, saalænge de ikke

O communiceret Stiftamtmand Olaf Stephensen ved Rentek.

Skriv. 21. Septembr. 1793, med Anmodning, at tillægge

Landfogden Ordre at foranstalte det Fornlidne. Isl. Copie-

- bog Litr. Y, Nr. 1479.
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maatte behttves enten ved Skole-Ind retningen eller til Biskop- 1793.

pens Tjeneste. Med Hensyn til Stiftamtmandens Forespørgsel :
—^^^^

hvem der skal tilhore Afgiften af disse Hjaleier siden 1785,
^'^^-Septbr.

svares, at, saavidt den allerede maatte væve betalt til Fabrik- .

ken, kunde det have sit Forblivende derved , men iOvrigt blev

den at erlægge til Jordebogskassen ; hvorom Stiftamtmanden

anmodes at tillægge Landfogden fornøden Ordre. IsL Copieb.

Litr. Y, Nr. 1446.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmarid Olaf 21. Septbr.

Stephensen, ang Vægter • Pengenes Repartitian i

Reykjavik. Khavn den 21. Septbr. 1793. —
Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1442.

Ved at lai;e under Overveieisc . efter hvad Regler

Vfiegterpengene i Reykevigs Kjobstæd vare at repartere

hæve, i Anledning af Hr, Stiftamlinandons Skrivelsi*

under 5. Januar a. c, (inde vi, al Bygningernes Værdie

ikke vel kan lægges til Grund, saavel i Hensigt til

Vanskeligheden i al bestemme samme, som at denne
®lter sin Natur ofle maa variere; men al Ligningen

*'6llesl skeer paa Grunden, og fornemmelig i det For-

^o^d, at forst beslemmes hvor meget der behoves til

Vægterens, eller (om flere end een behoves) til Væg-
^Gi'nes Lcjnninger, og derefler reparteres dette Belcih

paa Grundene uden Hensigt til Husenes Værdie, dog
at de Huse , som hverken beboes eller benyttes lil

'^oget Brug, saalænge de staae saaledes ode, undtages

Repartitionen; hvilkel vi inaa have overladt til Hr.

^^»ftamtm. al foraustalte. Rentekammeret den 21. Sep-
tembr. 1793.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 21. Septbi-.

Stephensen, ang. Kjobstæd -Borgeres Rettigheder

»Island. Khavn den 21. Septembr. 1793. —
At, da de islandske Kjabsticds-Privilegiers 10. $ ' giver enhver

O Anordn. 17. Novbr. 1786, g 10
ri. B

10
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793. Borger Rettighed til at drive al Slags Kjcibstæd-Næring, saa

^ sees ikke at Assistent Angels Enke kan formenes at bage Grov-
Septbr.

brfld, uagtet at Oéconomus Scheel og Zoega alt have begyndt

denne Næring; men med Hensyn til Scheels Begjæring om at

oprette et Gjæstgiverie , da .maatte det, i Analogie med be-

meldte Anordnings Bydende, komme an paa, om Stiftamt-

manden maatte finde fornadent dertil at forunde ham Tilla-

delse. Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1449.

septbr. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Handels-Prisernes Forhoielse om

Vinteren i Island. Khavn 21. Septbr. 1793. —
Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1460.

Ved Proinem. af 26. Febr. a. c. har del behaget

Hr. Stiftamtm. al indstille, hvorledes det kunde være

at forebygge, al de Handlende om Vinteren holder en

Tbnde Rug eller Meel i 5 å 6 Rdlrs Priis, som om
Sommeren gjelder 4 å 5 Rd., og en Pot Brændeviin i

40 å 48 Sk., som. om Sommeren gjelder 20 a 24 Sk.

— Men lil tjenstligst Gjensvar maa vi have formelde!,

al ligesaa lidet som Taxt kan eller b(5r sætles paa de

Vare, som udfores fra Island, der dog ere stegne til

saa hole Priser, især Fisken, ligesaa lidet findes det

passende at bestemme nogen Priis for de Vare, som

sendes lil Island; dog bnske vi at blive underretlede

om, hvilke Handlende det er, der have drevet saadan

Handel. Rentekammeret den 21. Septbr. 1793.

Septbr. Rentekammer-Strivelse til Amtmand Stephan

Thorarensen, ang. Pantevaesenet i Island. Khavn

21. Septbr. 1793. — Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1465.

Paa Hr. Amtmandens Skrivelse af 13. Febr. a.' c,

ang. at en Præst havde bortsolgt en loco cautionis

pantsat Gaard, og at Forordn, af 7. Febr. 1738 om

Panteb(3gers Indretning maatte extenderes til Island,

formoldes til tjenstlig Gjensvar: at vi finde, at Præsten
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bliver at tiltale til at lide Dom efter Norske Lov, hvortil

Hr. Amlm. anmodes at f5ie fornciden Anstalt; og i Hen-

seende til Forslaget om Forordningens Extension, da

bliver denne Sag tagen under nærmere Betragtning.

Rentekammeret den 2i. Septbr. 4793

\

1793.

21. Septbr.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan 21

Thorarensen, ang. Forslag om en Brændeviins-

Afgift i Island. Khavn 21. Septbr. 1793. —
At Rentekammeret ikke kan indlade sig paa Amtmandens ¥or^

^lag om Paalæggelsen af en Afgift paa det til Island udfdrende

fiiaendeviin; hvorhos det meldes ham, at ifolge kgl. Resol. 4^

Juni 1791 godtgjares V3 Sk. pr. Grad Potten indtil 6 Grader]

det Korn-Brændeviin som fra Kjttbenhuvn udfOres til Island,

hgesom til fremmede Steder, ^^og naav samme skulde ophæves

^Henseende til det Brændeviin, som sendes fra Kjobenhavn til

Island, vilde UdfOrselen af samme i denne Post være saa

^^get mere besværet end Udfbrselen af holsteensk Brænde-
^^*^) som dette sidstnævnte Brændeviin ikke bærer nogen

Pormalings-Afgift»\ Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1473.

Septbr.

'is« D. Rentek. Skriv, til Cancelliet, hvorved Indholdet

heraf meddeles, og det overlades til CanceUiet, om det

vil correspondere med vedkommende Embedsmænd i Lan-

det, "jjhvorvidt den og ivrige til Skjaders og Pantebreves

Thinglysning henhbrende Anordninger kunne anvendes paa

Island, samt med hvilke Modifieationer og nærmere Be-

stemmelser saadant kan skee". Isl. Copieb. Litr. Y, Nr.

1466, — Ved Skrivelse 26, Oktbr, 1793 (Brevb. Nr. 4649,

S. 1138) forlanger Cancelliet Stiftamtmand Olaf Stephen-

sens Betænkning om Sagen, og i Anledning af hans Svar

resolveres i Cancelliets Skrivelse til ham og Amtmændene
-lo. Januar 1795 (see nedenfor under dette Datum), at

^ed Hensyn til Pantevæsenet skal det i Island forblive

som hidtil. - De senere Skridt med Hensyn til Udvidelse .

af For. 7. Febr. 1738 til Island, omtales i den til denne

forordn, ftiiede Bemærkning her i Samlingen.

10*
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1793. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Steplian

aiTsqiti^ Thorarensen ,
ang. Forslag til et Korn-Magazins

Oprettelse i Island. Khavn 21. Septbr. 1793,

— IsL Copieb. Litr. Y, Nr. 1474.

Hr. Amlm. har ved adskillige Skrivelser, især ved

Skrivelse af 31. Januar a, c, i Anledning af de til

. Undsætning bestemte men besparede 500 Bd. af Gollectr

Pengene, andraget paa el Korn-Magazins Opredelse.

Men Rentekammeret kan, efter den frie Handels Grund-

sætninger, ikke indlade sig i, ved nogen oilentlig For-

' an§.tallning at give Anledning til slige Magaziners An-

læg, som, for saavidt de maatte hindre al Handels-

Speculation, ville, istedenfor at gavne, meget skade

Landet, fbruden at et saadant Magazin, som Hr. Amtm.

har bragt i Forslag, ikke befindes at være til nogen

almindelig Nytte, da langtfra liggende Egne ikke derfra

kunne blive forsynede. Skulde derimod Indbyggerne

' for egen Regning og af sig selv kunne komme overeens

om Magaziners Anlæg i. det smaae paa el eller andet

for dem beleiligt Sted, kan fra dette Kammers Side

Intel deiimod haves al erindre. De besparede 500 Rd.

ville Hr. Amlm. indtil videre beholde under Bevaringj

paa dette Kammers nærmere Disposition. Delle skulle

vi ikke undlade at formelde til ijenslligst Gjonsvar og

behagelig Underretning. Rentekammeret den 21. Sep-

lembr. 1793,

28. Septbr. Caucellie-Circulaire ang. Fritagelse for Sjette-

og Tiende-Penge af Arv, som fores til og fra

Ostindien. Khavn den 28. Septembr. 1793. —
Synes ikke at være sendt til Island (de islandske Amtmænds
Navne ere udstrttgne paa Concepten i Cancelliets A^chiv), men er

her optaget paa Grund af dets almindelige Indhold. Canc.

Brevb. for 1793, Nr. 4140, S. 882-883^ Fogtm. VI. 7, 246.

Original-Aftryk paa et Ark i Folio. — Bekjendtgjort i Kjbben-

havn ved Raadstue -Plakat 3. Oktbr. 1793 (Original- Aftryk
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paa et Qvartblad^ Qvart-Forr. for 1793, S. 236-237^ Schou 1793.

Xr, 95). ^ '

—

28. Septbr,

P. M. Da Hans kgl. Maj*, efter det kongelige Ge-

iieral-Land-Oeconomie- og Commerce-Gollegii Meldende

bertil, har, i Henseende til Sjette- og Tiende-Penges '

iilinindelige Eftergivelse for Arv, som udgaaer til eller

indkomnier fra Ostindien, under 6. Julil 1791 allern.

i'esolveret saaledes: — Vi ville allern. for Fremtiden

fildeles eftergive og ophæve Vores Kasses Ret til Sjelte-

Tiende-Penge af Midler, som fra Vore Riger og

Lande i Europa udfores til Vore paa de Danske Etablis-

sementer i Ostindien sig opholdende Undersaatter i Al-

mindelighed, og maae deslige Midler saaledes herefter

^•"'e for al saadan Afkortning til Vores Kasse og uden

^ogen foregaaende Ansøgning didhen udfores, ligesom

^"gen saadan Afkortning erlægges af de Midler, som
^^'^ bemeldte Etablissementer til Vores Europæiske Stater

hjemfcjres. — Saa skulle man herved tjenstligst tilmelde

denne allerh5ieste Resolution til behagelig Efter-

•^etning og videre Bekjendtgjcirelse for Vedkommende.
^*-'l kongelige Danske Gancellie den 28. Septbr. 1793.

Rentekammer-Skrivelse til Finance-Collegium, 12. oktbr,

^"g- Befragtning af et Postskib til Island. Khavn
^2. Oklobr. 1793\ — IsL Copieb. Litr. Nr. 1490.

^ Uddrag.

IKammeret andrager paa, at Finance-Collegium vil foran-
skalte udredet af Finants-Kassen Bekostningerne ved Befragt-
|^"igen af det aarlige Postskib til Island, der var befalet ved
l^k. 18, August 1786 og Forordn. 13. Juni 1787, Cap. I,

S og hvis Beleb for Aarene indtil 1790 incl. androg 7958

83 Sk., samt for Aarene 1791 og 1792: 1260 Rd. 53Sk.]
i Henseende til denne aarlig forefaldende Udgift

skulle vi ibvrigt ikke undlade at melde, at istedetfor al

^ed Anordningerne er befalet, at et Postskib skulde
'

' ~ - »II.- _, \

o kgl. Resol. 31. Januar. 1794.
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1793. gjdre tvende Tourer lil Island, har man, i Betragtning

med den dermed forbundne slcirre Omkoslnins, ejort
12. Oktbr

den Indretning, al Postskibet befragtes for om Efter-

aaret at gaae til Island, og at retournere her til Staden

om Foraarel, hvorefter man. istedetfor den da gjdrende

anden Tour her fra Staden, betjener sig af det ved

den Tid herfra afgaaende Falkeskib, hvorved altsaa en

Tour for Postskibet spares, og dettes Fragt altid maa

ansees at blive saa meget ringere. Vel kan det iblandt

skee, at man kan vinde Noget i Fragt af Gods, som en

eller anden Kjbbmand finder Speculation at oversende,

men derpaa kan ingen Regning gjOres, da del, som i

de forlobne Aar er faldet, har været overmaade ringe,

og for indeværende Aar kan Fragten af det i Postskibet

saaledes indtagne Gods ikke anslaaes til 50 Rd. —
Ellers betjener Kammeret sig tillige af delte Skib til at

oversende hvad der behoves for kongelig Regning, saa*

som Bygningsmaterialier, eller og, som forrige Aar var

Tilfældet, Kornvare, hvilke man mod Fragtfrihed for-

maaede en KjObmand lil at oversende, for al forebygge

Mangel, som befrygtedes. Rentekammeret den 12. Ok-

lobr, 1793.

26. Oktbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen, ang. Udgivelse af Overrettens Akter.

Khavn 26. Oktobr. 1793. — Canc. Brevb. for nos,

Nr. 4647, S. 1137—1138.

P. M. 1 Anledning af delte Collegii Skrivelse un-

der 13. Oktbr. f. A. om, at der for Eftertiden hvert

Aar skulle indsendes lil Cancelliet 5 Exemplarer, saavel

af de trykte Laugthings- som Oberrets - Acter, har Hr.

Sliftbefalingsm. udi Skrivelse af 7. f. M. forespurgt: om
Oberrellens Acter bor udgives i Trykken fra de fdrsle

Tider af, bemeldte Ret er bleven holden i Island, 5

Aargange aarlig, indtil nærværende Tider, og af be-

meldte Aargange 5 Exemplarer derefter indsendes til
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Gancelliel, hvilket De formener meget ville interessere 1793.

Publicum, og give Oplysning om Laudets vigtigste Sagers ^^^^j^
Udfald. — Da man nu Intet derimod finder at erindre,

saa skulde man tjenstligst anmode Dem, at ville be-

hageligen i den Henseende foranslalte det Fornodne *.

Det kgl. Danske Cancellie den 26. Oktobr. 1793

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmand Olaf Novbr.

Stephensen, ang. Tilsyn med Justitssagernes Drift

i Island. Khavn 9. Novbr. 1793. — Canc. Brevb.

for 1793, Nr. 4848, S. 1273-1274.

P. M. I Anledning af islandsk Kjobmand Dines

Jespersens Ansogning om, at Bonden John Johnsen paa

Gaarden Lille-Steensvad i Nordre-Mule Syssel, tillige med

det af ham og forhen af hans Broder besvangrede

Fruentimmer Chrisline Rusticusdalter, maattc befries

fra den dem i Aaret 1790 tildcimte Livsstraf, saavel

som Hr. Stiftamtm' derover afgivne Erklæring: skulde

man tjenstligst anmode Dem om at indsende Laugthings-

dommen, saasnarl den er falden. — lovrigt kan Gan-

celliet ikke Andet end yttre sin billige Fortrydelse over

det Beviis, som. denne Sags Behandling giver paa Ju-

stits-Sagernes uforsvarlige Ophold i Island. Man maa

derfor anmode Hr, Stiftamtm, herefter at have n5ie Ind-

seende med, al de offentlige Sager forfolges med den

Hurtighed, som Hans Maj*' Love og Anordninger for-

dre. — Med Deres Betænkning om den omhandlede

Sag venter rnan fuldstændig Oplysning om, hvo eller

hvilke Embedsmænd der have været Skvld i dens lang- •

'3 de udgivne Overrets- Akter begynde dog Trirst med Aaret

1756; formodentlig have de ældre Protokoller allerede

dengang været tabte.

'J i Anledning af denne Cancellie-Skrivelse eré efterhaanden

af Overrettens Vice-Notarius (senere Justits-Sekretair ved

Landsoverretten) B. Stephensen udgivne 7 Hefter af ,(Acta

Yfirréttarins å Islandi", indbefattende Aarene 1756—1796,

trykte paa Leirårgbrlum i Aarene 1797—1803. 8'*.
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-

1793. varige Henstand, da de formedelst deres Forsommelse

O^Novbr "^^dB^^*^'^*^® Underholdnings- og Varelægls-Omkoslninger

af dem bdr udredes. Det kgl. Danske Cancellie den

9. Novembr. 1793.

9. Novbr. Cancellie - Circulaire til Stiftamtmanden og

Amtmændene paa Island, ang. aarlige schema-

tiske Indberetninger om criminelle Fanger m. v.

Khavn 9. Novbr. 1793\ — Canceii. Brevb. for 1793,

Nr. 4847, S. 1273. — Det tilsvarende Circulaire til samtlige

Stiftamtmænd og Amtmænd m. fi. i Danmark og Norge er af

2. Novbr. 1793 (til Khavns Hof- og Stadsret25. Januar 1794).

Udtog af Circulairet med Schema findes hos Fogtm. VI. 7,

279. — Disse Indberetninger og Schemata ere senere bortfaldne

if«lge Canc. Circul. 12. Februar 1825.

P. M. Paa det at Gancelliel stedse nciie kan være

underrettet om, hvorvidt Rettens Betjente opfylde de

dem i Henseende til Delinquentsagers hastige Forelse

paaliggende Pligter, skulde man tjenstligst anmode (Tit.)

at ville ved hvert Aars Udgang indsende hertil en nciie

og udf(1rlig Fortegnelse over alle under Forfoigning

værende Griminal-Fanger, deres Navne og begangne

Forbrydelser, samt den Tid, udi hvilken de have været

under Inquisilion eller Tiltale, og paa del al disse Efter-

retninger kunne blive desto noiagtigere og mere over-

eensstemmende med Hensigten deraf, skulde man
H

hermed tjenstligst lade folge vedlagte Schema, med

Anmodning, at de Lister, som for Eftertiden indsendes,

maatle blive indrettede derefter. Det kgl. Danske Gan-

cellie den 9. Novembr. 1793.

1794. Bevilling paa at maatte tage Apotheker-Esamen
^4^^ar.

i Island. Christiansborg 24. Januar 1794. —
Norske Reg. 55, 41-42.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., al Vi, efter

'} Canc. Circ. 14. Juni 1806 og 21. Oktbr. 1815.

i
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Studiosus Magnus Ormsen, Svend ved Næs Apolheque 1794.

i Vort Land Island, hans herom allerund. gjorte An- 24*^n'^^
sbgning og Begjæring, samt den af Coilegio medico

derover afgivne Erklæring, allern. haVe bevilget og til-

ladt, saa og hermed bevilge og tillade, at han, der, i

Betragtning af hans Fattigdom og Uundværlighed fra

Apolhekel formedelst Apotbekerons Svaghed, efter given

Tilladelse er af Phvsico i bemeldte Island examineret

"di den Apothekerne l:)efalede examen pharmaceuticum,

og derudi har beviist at besidde den fornødne Indsigt

^8 Duelighed, maa i Tiden, uden videre Examen, ned-

S9ette sig som Apolheker paa Island, med de Rettigheder,

sotn til el Apolheks Eiendom allern. ere henlagte, naar

han selv maatte blive Eier af et Officin. Forbydende Ae.

^hnstiansborg den 24. Januar 1794. [ad mandatum].

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf Januar.

Stephensen, ang. et Forslag om Landkræmmeres

Ansættelse i Island. Khavn 25. Januar 1794.
Jsl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1559.

Efter at have taget Amtmand Thorarensens Forslag

fit etablere Landkræmmere i Island
,

tillige med

^^iltanilmandens Betænkning i Skriv, af 26. Febr. a. p.

t^esangaaende under nSiesle Overveielse, kunne vi ikke

overbevise os anderiedes, end at jo Landkræmmeres
Afsættelse

i Island vilde paa den ene Side være til

^^inder for de islandske Kjobstæders Opkomst, der dog

^'^Hadoliij; maa soges, dersom ellers for Handel med
^^ndels Produkter og de til dets Forsyning ncidvendige

^^^G skal kunne venles nogen stadig og for Indbygger-
^^^^ Vol Ijenlii:^ Drift, og paa den anden Side ei alene

'^^askee for Indbycigcrne l'oriioie Priserne paa Indfdr-

selsvare
i Almindelighed, men og give Anledning til

Misbrug
i llnndel med adskillige [ndbyggerne utjenlige

som allermindst under Landkræmmer- Handel
^'***ie kunne conlrolleres. — Som Hovedgrund for For-
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1794. slagel er ellers anfort, at Indbyggerne vilde forskaanes

25. Januar, for gemeenlige Reiser til Handelsstederne, som ansees

fordærvelige for Almuen, og at altfor yppig Brug af

Brændeviin, Tobak og andre unodvendige Vare vilde

forekommes. Til at bevise del Byrdefulde ved Reiserne,

anfOres, at de maae reise 3 a 4 Gange om Aaret 10

til 12 Mile, og iblandt gjore denne Reise for at skalfe

sig enkelte manglende Nbdvendigbeder; men, foruden

at en saa lang Frastand fra Handelsstederne ikkun kan

finde Sled i Henseende til et eller andel enkelt Sted,

indsee vi ikke, at saa mange Reiser kunne være for-

nodne, da det slaaer lil Indbyggerne, ligesom hidtil

skal have været i'Brug, al forene sig om at afsende

een eller tvende Mænd, for paa Samtliges Vegne at

gjore den fornodne Handel, hvoraf synes at fOlge, at

Reiserne ei kunne være saa fordærvelige eller ødelæg-

gende, som det har behaget Hr. Amtmanden at fore-

stille dem, eller nu mere end tilforn. — At Brugen af

Brændeviin, Tobak og flere unødvendige Vare skulde

ved Landkræmmeres Etablissement blive indskrænket,

kunne vi ei heller antage, da tilstrækkelig Control i

denne Henseende efter Vores foran yttrede Formening

vel neppe vilde være mulig at indfore, men Leilighed

til overflcidigere Brug af deslige Vare Ivertimod ved

Landkræmmer- Handel meget vilde tiltage. — Al der

ere Landkræmmere i Norge, kan ei heller tale for, at

de skulde etableres i Island, thi foruden at del har en

langt anden Beskaffenhed med Landkræmmere i Norge,

da disse først erholde Bevilling, end med Landkræm-

merne i Island, som efter Forslaget skulde indfores

just nu, da man tænker paa al faae oprettet del for-

nodne Antal Kjobstæder i delte Land, hvor ingen for

have været, saa er man og af Erfarenhed overbeviist

om, at Landkræmmer-Handelen i Norge i Almindelighed

ikke svarer til Hensigten, og derfor betænkt paa at

indskrænke samme. — Til hvad foran er anfort om

den skadelige Indflydelse Landkræmmeriet befrygtes at
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øm

ville have paa Kjobstæderno, maa vi endnu fole, at 1

samme efter vores Formening aldeles vilde odelægge ^
Speculant- Handel, da ikke alene Landets Produkter,

som Kjobmændene skulle tilforhandle sig, vilde bh've i

Landkræmmernes Handel, men disse og blive de, som \

Kjobmændene fornemmelig kom til at handle med, fol-

gelig vilde det staae i deres Magt, at foreskrive hine

-trykkende Priser, [som] de til deres Fordeel maatte

finde for godt. Paa disse Grunde vil Hr. Stiftamtm.

befinde, at vi ikkfe kunne indlade os i Forslaget. —
I5vrigt maa vi, i Anledning af hvad Hr. Stiftamtm. yttrer

i Henseende til Muligheden af, at kongelige Betjentere

dreve eller kunne drive Handel, anmærke: at Tanken

om denne Mulighed ikke er ny, da allerede ved kgl.

Reskr. af 14. Marts 1758 er sat Straf for Betjente, geistr

Jige og verdslige, som betrædes i Handel imod Anord-

ningerne. Rentekammeret den 25. Januarii 1794*,

794.

Januar.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan 25

Thorarensen, ang. Etablissementet paa Seydisfjord.

Khavn 25. Januar 1794. — At, skjandt Kjobmanci

Jespersen og Interessenter have solgt deres Etablissement i

^opnafjorden , kan deres Eftermænd tillades at etablere sig

paa samme Sted og under samme "Vilkaar i Seydisfjorden,

som hine, naar de melde sig derom. — „Men da man tiUige

^ar bragt i Erfaring, at Kjabmand Kyhns Factor paa Rf)de-

Qorden skal, uden nogen dertil erholdt Tilladelse, have opfBrt

-bygning, og drive Handel omtrent en Miil ovenfor det

^iskevirknings-Sted, hvor Dines .Jespersen og Med-Interessen-

tere var tilladt;, at etablere sig, saa maa vi have Hr. Amtm.

anmodet om, at De i saa Tilfælde tilholder Vedkommende
«

>^en at nedtage denne Bygning, saafremt han ikke vil under-

kaste sig Tiltale for saadan hans imod Anordningerne stridende ^

Adfærd". Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1566.

Januar

'3 s. D. Rentek, Skriv, af samme Indhold til Amtmand Ste-

phan Thorarensen. Copieb. sst. Nr. 1560.
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^794. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

sX'ja™^. Stephensen, ang. en suspenderet Sysselmands

Andeel i Embedets Indkomster. Khavn 25. Januar

1794. — IsL Copieb. Litr. Y, Nr. 1568.

Af Hr. Stiftamtm" Skrivelse under 10. Augusli a. p.

i Anledning af don suspenderede Sysselmand Haldor

Jacobsens Klage over, al den consliluercde Sysselmand

ikke aflagde ham fornoielig Regning for Sysselets Ind-

komster, see vi, at Hr. Stiftamtm. staaer i den Forme-

ning j at den Suspenderede ikke skulde nyde Deel i

de tilfældige eller pro pcM\sona faldende Sportler, saa-

som Skifle-Salarium, Auctions-Gebyr, L'6n som Assessor

i Oberretten med videre, men at vi ikke finde Adgang

at belage den suspenderede Sysselmand Part af de

uvisse Indkomster, ligesom af Indtægten efter Mandtals-

bogen, det skulle vi ikke undlade al formelde til Ijeiist-

ligsl Gjensvar, med Anmodning, at Hr. Stiftamtmand i

Overeensstemmelse dermed ville tillægge den consti-

tuerede Sysselmand fornciden Ordre om nærmere Rig-

' ligheds Aflæggelse. Rentekammeret den 25. Januarii

1794.

31. Januar. KongcUg Rcsolution ang. et Pestskibs Be-

fragtning til Island. Christiansborg 31. Januar

1794. — 1 Finants-Collegiets Forestilling 21. Januar be-

mærkes, at den islandske Handels -Realisations -Commission

havde indsendt til Rentekammeret en Regning, stor 7958 Kd.

83 Sk. 5 som var udbetalt >til det islandske Postskibs aarlige

Befragtning fra V786 til 1790 inclus.
,

og som Commissionen

vilde have refunderet. Men da denne Udgift ikke vedkom

Rentekammerets Fonds, henstillede Kammeret lil Finants-Col-

legium at faae den erstattet paa en anden Maadc. Med Hensyn

til Arrangementet af Postskibets Toure, havde man, for at

8j)arc, kun befragtet et Postskib ecngang omAaret (istedenfor

at Plak. 18. August 1786 liavde anordnet to Gange om Aaret)

og benyttet Falkeskibet til den ene Tour. — Finance - Collegii

' -
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Forestillinger med derpaa faklne kongelige Resolntioner fra 1794.
U Januarii til 30. Junii 1794, Nr. 25. *

' 31. Januar.

Efler de allerund. foredragne Omstændigheder be-

vilge Vi hermed allern., al den islandske Handels Rea-

lisalions-Fond af Vores Kasse maa godtgjbres 7958 Rd.

83 Sk. for hafle Udgifter ved de i Aarene 1786, 1787,

1788, 1789 og 1790 lil Island afsendte Postskibe, samt

450 Rd. for det i Aaret 1791 udsendte Postskib; at de

Agent Bodenhoff efter Vores Rentekammers Requisition

udbetalte 810 Rd. 53 Sk. for Fragt af det i Aaret 1792

afsendte Postskib formelig maae beordres Vores Kasse

t-il Udgift, og endelig, at Fragten af det i Aaret 1793

Island udsendte Postskib med 1400 Rd. af Vores

^asse maa godtgjOres. — lovrigt autorisere Vi hermed
* allern. Vores Finants-GoIIegium, efter Rentekammerels

lierover hvert Aar indgivende Regninger, at foranstalte

^^'''aglen for det herefter lil Island aariie; udsendende

Poslskib betalt af Vores Kasse. Christiansborg Slot i

det geheime Statsraad den 31. Januaiii 1794.

Forordning for Danmark og Norge, ang. J^i. Januar

Hudens Aftagelse af dode Kreaturer. Christians-

^**l"g 31. Januar 1794. — Publiceret paa Althinget

.1794 og Rubvum trykt i Althingsbogen s. A. Nr. 6. 14, S. 7
5

ligeledes bekjeniltgjort i Synodallbrsamlingen for Skalholts Stift

1794. - Siell. Ileg. 81, 32"—34. Original-Aftryk hos Hfipffncr.

Qvart-Porr. for 1704, S. 3-6) Schou XI, 149—152.

FoRonDNiNG, som sigler til at udrydde den iblandt

Und -Almuen paa nogle Steder i Danmark og Norge

"^f^forte daarlige Tanke, at ansee det som en vanærende

^jerning, at trække Huderne af Heste og andre Krea-

som enlen dræbes, eller doe af tilfældige Aarsager,

^*viiken skadelig Fordom Kongen vil have afskaffet.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at Vi med
Mishag have fornummet,, at en Deel af Land-Almuen
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4794. paa nogle Steder skal være indtagen af den daarlige

SI. Januar. Fordom, at betragte del som et vanærende Arbeide,

at tage Huderne af Heste og Qvæg, som doe af Syg-

dom elier andre tilfældige Aarsager; hvoraf F(5lgen er

denne: at deslige Kreature, ved at henligge forraad-

nede paa Marken, foraarsage giftig og usund Luft, samt

at Eierne tabe den Fordeel, som de kunde gjcire sig

af Huderne, ved enten at sælge dem til Garvere og

Feldtberedere, eller og al bringe sig dem lil Nytte paa

anden Maade. Vel formode Vi ikke, at der nu fin-

des Mange saa ufornuftige og uoplyste, at de virkeligen

troe, at en goil og nyttig Handling medfcirer. Vanære,

og at det kunde være en mere beskjæmmende Gjer-

ning at tage Huderne af et Slags Kreature end af et

andet, eller al det i denne Henseende gjcir nogen For-^

skjel, om et saadant Kreatur er slagtet, eller del paa

andre Maader har mistet Livet. Imidlertid, da del dog

i visse Egne er bleven til en Vane, at denne vrange

Fordom fcilges af de Fleste, deels fordi deres Tjeneste-

folk vægre sig ved at lægge Haand paa Arbeidel, deels

fordi de befrygte at blive udsalte for Bebreidelser og

Forhaanelser af Andre, som enlen af Ondskab, Mis-

undelse eller Taabelighed kunne ville lægge dem til

Last, al de ikke rette sig efter den igjennem Vankun-

dighed og Overtroe indfSrte gamle Skik: — saa have

Vi fundet for godt, al rydde disse Hindringer af Veien,

og sætte Enhver i Stand til al gjttre sig lovlig Fordeel

af sin Eiendom. Til den Ende befale Vi herved alier-

naad. : at

1) Naar noget af en Bondes eller Landboers Krea-

ture, vsére sig Qvæg eller Heste, enlen formedelst Til-

fælde d(5er, eller del bliver dræbt, da skal Eieren inden

24 Timers Forlob lade Huden aflage del ddde Kreatur,

og derefter Kroppen nedgrave 2 Alen dybt paa si'*

Mark, med mindre Kjcidet er af del Slags, og saa godt,

at det kan tjene til sund Spise, eller og Eieren vil an-

vende del til andet nyttigt Brug, saasom: til at lægg<^
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det ud, for derpaa at skyde vilde Dyr (i Tilfælde af, 1794.

at han har Jaglreitighed), fode Hunde dermed om Vin- 31. Januar,

teren, eller deslige; i hvilket Tilfælde han dog fOrst

h(5r lade Huden aftrække. Befindes Nogen at overtræde

dette Vort Bud (hvis Gavn for Vedkommende selv og

det Almindelige er saa indlysende), da skal den Skyl-

dige ved Politieretten dommes til at bode 4 Rd. til

Sognets Fattige, og desforuden tilpligtes at nedgrave

^^reaturet paa ovenanforte Maade, under Straf af, al

hcide 2 Mk. til Fattigkassen for hver Dag han er Dom-
J^en overhørig. — 2) Dersom noget Tjenesletyende

'^segier at være Husbonden behjelpelig i at trække Hu-

den af det dode Kreatur og derefter begrave det, da

^kal Husbonden strax kalde tvende af sine Naboer til

^% og i disses Nærværelse selv lægge Haand paa Krea-

turet, samt advare den modvillige Tjener om den Straf,

ved sin Overhorighed paadrager sig. Skulde denne

desuagtet vægre sig ved at efterkomme det, som ham
befales, da skal han for sin Ulydighed forste Gang

dtimmes til Fængsel paa Vand og Bred i 4 Dage, og

Qnden Gang til een Maaneds Arbeide i Forbedrings-

huset, hvilken Straf fordobbles, saa ofte han siden be-

'^^des skyldig i lige Forbrydelse. Undslaaer nogen

Nabo sig for at folge den, som begjærer det, i oven-

^*nf(irte Tilfælde, da bcir han bode 1 Rd. til Sognets

fattigkasse. — 3) Ifald Nogen skulde være saa dristig

ondskabsfuld, at forhaane, laste eller ilde omtale

^nien Husbond eller Tjener, fordi disse, som fornuftige

^^nnesker og gode Undersaatter, have efterkommet de

^^'gter, som Vi ved denne Anordning have foreskrevet,

W deres eget og det Almindeliges Bedste, da skal han
btide 4 Rd. til Sognets Fattige, og gjore den Fornærmede
offentlig Afbigt for Retten, og dersom han vægrer sig ved
^t bede den Forurettede om Forladelse, skal han i

^6t Sted sættes en Time i Gabestokken eller Halsjernet,

P^a ©n Sdndag, naar der er Gudstjeneste i Kirken. —
^) Sognefogderne i Danmark og Lehnsmændene i Norge
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1794. skulle med alvorlig Nicikjærhed og Aarvaagenhed paa-

Januar. see, al denne Forordning noiagtigen overholdes. Findes

de heri forsommelige, og de ikke, naar Nogen af Sog-

nels Beboere forseer sig derimod, strax andrage det

for den vedkommende Rettens Betjent, som forer Po-

litiemester-Embedet der paa Stedet, da skal Sognefog-

den eller Lehnsmanden bode til Fattigkassen forste

Gang 5 Rd., anden Gang 10 Rd., og tredie Gang, for-

uden at betale den sidstbenævnle Mulkt, afsættes fra

sin Tjeneste. Under Straf af lige Boder skal Opsyns-

eller Oldermanden i hver By vaage over disse Vore

Buds Efterlevelse, og være pligtige til, naar Nogen over-

træder samme, at anmelde det for Sognefogden. —
5) 1 Tilfælde af, at Qvægsygen skulde yttre sig, da

bcir der paa de Steder, hvoi* samme befindes, forholdes

med Qvægets Ihjelslagning og Nedgravelse efler de

Regler, som ved Forordningen af 30. November 1778

ere bestemte. — 6) Heste, som dOe af Snibe, eller

dræbes formedelst Befængelse af denne smitsomme

Sygdom, bor ligeledes uopholdeligen nedgraves med
Huden 2 Alen dybt under Jorden. — 7) Vi have den

Tillid til Vore Embedsmænd og Betjente, som boe paa

Landet, al de ikke alene ville foregaae Almuen med el godt

Exempel i al efterleve de samtlige Landboere ved denne

Lovgivning paalagle Pligter, men al de endog (i Sær-

deleshed Præsterne) ville gjcire sig Umage for at give

de mindre Oplyste iblandt deres Medborgere del relle

Begreb om disse Vore Bud og sammes velgjOrende

Oiemærke. lovrigt befale Vi, al denne Forordning ikke

alene strax skal bekjendlgjOres fra Prædikestolene og

ved Betlerne, men endog at deraf allevegne, skal ud-

deles et tilstrækkeligt Anlai Exemplarer iblandt Al-

muen, paa det at den desto vissere kan komme til

hver Mands Kundskab. — Hvorefter alle Vedkommende

sig allerund, have at rette. Givet paa Vort Slot Chri-

stiansborg udi Vores kgl. Residentz-Stad Kjobenhavn

den 31. Januarii 1794.
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Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan 1794,

Thorarensen, ang. Postgangen meliem Nord- og 22. Febr.

Osteriandet. Khavn 22. Feb
At Postbudet, ((Som gjfir Touren fra Ostre-Fjerdingen til Nord-

landet, tilstaaes 12 Rd. for hver Tour, istedenfor de tilforn

tilstaaede 8 Bd." — Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1579. — Com-
munication herom til den constituerede Landfoged, Laugmand
Magnus Stephensen, og Stiftamtmand Olaf Stephensen, i Rentek.

Skrivelser s. D., Copieb. sst. Nr. 1380—1581.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 22. Pebr.

Stephensen, ang. Anviisninger fra Landfogden,

J^havn 22. Febr. 1794. — isi. Copieb. Litr, Y, Nr.

1591.

Al Hr. Sliflamtm. foranslaller, al hverken den nu

^konstituerede Landfoged (Laugmand Magnus Stephensen)

^^^^f hans Eftermand udslæder Anviisninger uden paa

* det lobende Aar faldende Intrader, finder dette

dammers Bifald, det skulle vi ikke undlade al formelde
i ' 1

^ behagelig Underretning og tjenstligst Gjensvar paa

Stiftamtm" Skrivelse af 5. Septbr. a. p. — Rente-

kanameret den 22. Februarii 1794.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 22. Febr,

Stephensen, ang. Hoverie- Ydelse til Hospitalet

P^^ Gufunes. Khavn 22. Februar 1794. —
j^^^^^^^eret finder det ugrundet, at Kjilberen af LågafeU,

Ij^^^^^^^son, vil unddrage sig fra at svare de tvende Dages

JorV^^*^
Gufunes Hospital, som have hæftet paa bemeldte

' hvorfor Stiftamtmanden anmodes om at betyde ham, at

•

f
^^^^ '^^i'd maa, Hgesom af de flere, der ere bortsolgte,

T«i n
^"^ai^es de derpaa til Hospitalet hæftende Dagslaatte.

' Copieb. Litr. Y, Nr. 159G.

Rentek. Skriv. 15. Juni 1786.

il.

11
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^794. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan
22. Febr.

Thorarensen, ang. Udsættelse afPræmier. Khavn

22. Februar 1794. — Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1599.

Ved Hr. Amtm* Skrivelse af 29. Juli a. p. have

vi modtaget Herr Amtm' Forslag om, hvad Præmier

De har anseet gavnlige at udsætte for adskillige Grene

af Landvæsenet og Næringsveiene. Hvad vi derved

finder at erindre, er, at vi ikke ansee at det fortjener

at opmuntres ved Præmie til at bruge Uldbrækker til

Uldkardning, men icivrigf bifalde vi Hr. Amlm' Forslag

og overlade til Dem at foranstalte Præmiernes Udsæt-

telse offentlig bekjendtgjort, hvorimod vi alene i sin

Tid udbede os Underretning om, hvorledes de ere

vundne; hvilket vi ikke skulle undlade at formelde til

behagelig Underretning og Gjensvar. Rentekammeret

den 22. Februar 1794 ^

O i Anledning af denne Skrivelse er følgende Bekjendtgjarelse

publiceret fra Amtmand Stephan Thorarensen paa Althinget

16. Juli 1794, og trykt i Althingsb. s. A. Nr. 14, S. 16-18,

dat. Mti&ruvalla klaustri 10. Junii 1794 (^dansk Oversæt-

telse i forrige Rentekammers Archiv, isl. Joum.9, Nr. 1201):

„Eptir fyrirmælum fess kgl. Rentuk* i bréfi til mi'h af

22. Febr. {). å, gj«rist almenmngi i Norbur- og austur-

amtinu hénneb opinberlega kunnugt, a& håttnefnt Colle-

gium hefir, vi& åminnzt bréf, fyrir heitib eptirskrifufium

verblaunum fyrir Jiå af hreppstj6runum og bændastandinu

i greindu amti, sem par til, eptir innsendandi truver&uguin

skilnkjum eJ)ur attestum, kunna at ålitast ver&ugastir,

nefnilega

:

1) peim hreppstj6ra, sem bevisar ab hann fremur

ijftrum hafi utmerkt sig me& hinni sérlegustu kostgaefni^

årvekni og dugna&i i hans embættis-s^f^slunum . . 5 rd.

I>eim sem kemur fiessum næst ........ S

J)eim far næst • 2

pau hérum, fyrir æskendur f)essara launa, af vibkomandi

s;pslumanni og presti utgefandi attest, verba ei einiingxs

yfirhbfut ab vitna um verblauna-æskjarans kostgæfni og

dugnab i hans hreppstjårnar-embættis framkvæmd, heldur
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Forordning ang. en Andagts- og Bededag i ^794.

Anledning af Slotsbranden. Khavn 5. Marts 1794.
^'

og einnig sérilagi a5 upptelja fau sérlegustu eSa mark-

verbustu bevis, sem ver&launa-æskjarinn mætti t)ar uppå

hafa i lj6si låti&. — 2) Yyrlr fann, sem meb vi?)komandi

syslumanns, prests og hreppstjåra greinilegu attesti be-

visav,, ab hafa briikaS hina stærstu mergb af landsins

eigin viUujurtum (hvar undir hér {16 ekki skiljast |>au i

mtSrgum sveitum almennt tibku&u fjallagrtis), til styrks og

matardryginda i hans buskap ....... 6 rd,

{ieim sem hér i gengur f)essum næst 3 —
{)eim ^ar næst 2 —
pm hérum berandi attest eiga sénlagi a& fråsk^ra, hveijar

{lær jurtir eru, sem ver&launa-æskjarinn hefir ser i nyt

fært, samt uppå hvern ,måta hann hefir j>ab gjtirt, og

endilega, hversu stérti mergb af viUujurtum, anuabhvort

eptir vigt ebur mælir, hann hefir safnac) og vari& til mat-

ardryginda. — S) peim sem mét samslags attestum gott-

gjtirh-, ab hafa synt I)ann mesta dugnab og åstundunarsemi

1 a& gjtira {^ær beztu innréttingar til ab veita vatni å tdn sitt,

hvar slikt er mtigulegt til grasvaxtarins forbetrunar 4 rd.

teim sem {)ar i kemur {lessum næst 3 —
l^ar tébar vatnsveitingar eru å ymsum bæjum i {)essu amti

^un tna tibkanlegar, og m6t {)eirra gtimlu vatnsstokka svo

^i^il til ofurs, ab fau enn {léna til vatnsveitinga å tun,

svo nå Jiessi verblaun ekki til'åbuenda å Jieim jbrbum,
hvar greindar vatnsveitingar eru enn i bruki, heldur ein-

^^gis til J)eirra, er ab nyju kunna ab gjf5ra innréttingar

til å iieim j5rbum, hvar menn annabhvort til vissu ab

fiær åbur ekki hefbu verib brukabar, ebur og i hib minnsta
fyrir 20 årum siban værn aldeilis nibur lagbar; [>au hérum
af syslumbnnum og hreppstjc^rum utgefandi attest verba

pvi ei alleina ab innihalda greinilegt vitni um {)ab erfibi

og 6mak, sem verblauna-æskjarinn mætti i {lessu tilfelli

hala varib, åsamt Ijésri skyrslu um, yfir hve st6rt t\in ebur
tånspart vatnib, vib vatnsveitingarnar, hefir leidt verib,
samt hvort til fessara hafi verib tilbånir ebur hlabnir nyir
vatnsstokkar ofan å grasr6tinni, ebur og einéngis gjiirbir

småskurbir til vatnsleibslunnar, heldur og {jarhjå vafalaust
ab sanna, ab vatnsveitingar hefbu å |)eirrijOrbu, hvar einn
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1794. — Ikke publiceret i Island. Siell. Reg. 81, 78^-79. Original-

6. Marts. Aftryk hos HUpffher. Qvart-Forr. for 1794, S. 7—85 Schou
'"^'^^^

XI, 152—163.

FoHORDNiwG om en Andagts- og Bededag, som skal

holdes i Kongens Riger og Lande til Taksigelse for

Guds naadige Bistand i al afværge det st5rre Uheld

og ubodelige Tab, som truede Fædrenelandet og Hoved-

staden Kjdbenhavn den ^26. Februarii sidstleden, da

den kongelige Boh'g Christiansborg blev ddelagt ved

Ildebrand.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at ligesom

Vi altid med dyb Fdlelse af Taknemmelighed erkjende

åbiiandi mætti kunna a!b æskja ver^launa fyrir fieirra upp-

tOku, annabhvort alldri, {)a() mcnn til vissu, veri& ti&ka&arj

etnr f6 ab minnsta kosti og fyrir vist ekki um næst undan-

farinn 20 åra tfma. — 4) peim b^nda, ebur og b6nda-

manns konu, sem meb sins s6knarprests samt vibkomandi
r

hreppstj6ra skynam vitnisburbi, sem sannast mætti af

hérabsins pr6fastij getur bevisab ab eiga Jiau flestu vel

uppalin bbm . 3 rd. •> sk.

feim sem {)eim fyrsta gengur nrest ... 2 — 48 —
[leim fiar næsta 2— »

—
fieim ])k næsta 1 — 48 —
jieim sem enn er {)essum næstur .... 1 - » —

l>au hér uppå hlj^bandi og innsendandi attest mættu

einkum og sérilagi uppl^sa : a) verfcJauna-æskjarans bama-

talu; b) {)eirra aldurs hæb, hvers fyrir sig
5

c) {leirra sib-

ferbi, kostgæfni, astundan og abrar svoddan dygbirj d) hvab

biiib er ab kenna {)eim, svovel 1 tilliti til peirra b(')knåm8,

sem vinnulags og Ijtilhæfis [^ar i, og hvab miklu f)au, eptir

Jieirra aldri, afkasti å dag af almennri vinnu, svosem t. d.

åf t/)skap, slætti o. s. frv.. — pessi verblaun fyrir gott

barna-uppeldi verba ekki gefin fyrir yngri bHrn en 9 til

10, og ekki eldri en 18 til 19 åra gcimul. — OU hér ab

framan umgetin verblauna-heimtunar attest eiga ab inn-

sendast hingab til amtsins innan Augusti månabar utgaungu

1796, {)& fau fyrirheitnu laun verba {»ar eptii* tildæmd

|)eim verbugustu og siban utbetolub vibkomendum hér vib

amtill.
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de mange og store Velgjerninger, som Forsynets Godhed J794.
uafladeliaen har tildeeit Os og Vort elskte Folk; saa "TTT^° '5, Marts«
Kunne Vi ikke heller forglemme at opsende Vort Hjertes

inderlige Tak til Gud for den naadige Beskjærmelse,

med hvilken hans almægtige Haand afværgede en stcirre

Udbredelse af den uheldige lidebrand, som næstafvigte

5!6. Februarii overgik Vor kongelige Bolig Christiansborg

Slot, og hvis fortærende Luer ei alene truede de til

Slottet grændsende vigtige og kostbare offentlige Byg-

ninger, men endog den hele Stad med Odelæggelse. —
forvissede om, at Vore kjære og troe Undersaatter tage

oprigtig Dee! med Os i Fædrenelandets Skjæbné, hvis

duelige Held er Hovedgjenstanden for Vore Onsker og

bestræbelser, tvivles ikke paa, at jo enhver god Borger

forener sin Bon med Vores, Vi have derfor besluttet,

'^gesom Vi herved befale, al der i Vore Riger og Lande

''^kal
, den næste Silndag efter denne Anordnings Be-

l^jendtgjOrelse, paa ethvert Sted holdes en almindelig

^tidaglsdag, paa hvilken Vi og samtlige kristelige Me-

nigheder i Vore Stater ville fælles oplofte Vore Hjerter

den AUerhoieste og takke den algode Gud for sin

^istand i al afvende den sttirre Ulykke og det ubode-

^'[^0 Tab, som ved denne Leilighed kunde have rammet

^-andel, samt anbefale Vorl kjære Folk, tillige med Os

^8 Vori kongelige Huus, til hans naadige Beskyttelse og

Varetægt, — Hvorefter de Vedkommende sig allerund.

*have al rette. Givet i Vor kongelige Residenis- Stad

Kjtjbenhavn den 5. Martii 1794.

Plakat ang. Sfipasser og Skibs-Documenter i 28. Marti.

J^rigstider. Khavn 28. Marts 1794. — Denne

Plakat, hvis fuldstændige Titel er som falger: „Plakat, hvor-

med de formedelst Reskripter til de kongelige Stiftsbefalings-
,

' •

^^end &c. &c. af 22. og 25. Februar 1793 ' givne Forholds-

I^ y

O disse her nævnte Reskripter (eller rettere Reskript, da

kun Dalum ei- forskjelligt) til samtlige Sliftbefalingsmænd
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1794. regler, hvorefter H. kgl. Maj*' stJhandlende Undersaatter sig

' 'under nærværende Søkrig, i Henseende til deres Skibes For-
og Marts
** • syning med kongelig Sbpasse og Skibsdocumenter, have at

forholde 5 nbiere indskjærpes og i enkelte Dele nærmere be-

stemmes" — er ikke publiceret i Island, men her bemærket , i

Henhold til For. 30. JuU 1756, see iflvrigt For. 4. Mai 1803.

Emaneret igjennem Land-Oeconomie- og Commerce-Collegium.

Original-Aftryk hos HbpfFner. Qvart-Forr. for 1794, S. 17-19;

Schou XI, 158—160.

r

4. April. Reskript til Stiftbefalingsmand Olaf Stephen-

sen og Biskoppen i Skalholts Stift, Hannes

Finnsson, ang. Nedlæggelse af Kirken paa Laug-

arneS. Khavn 4. April 1794. — Bekjendtgjort i

SynodalforsamUngen for Skalholts Stift 1794. Norske Tegn.

44 (XLIV), 338*- 340. P. Pétursson Hist. Eccl. Island., S.

194— 195
5
Fogtm. VI. 7, 397-399.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Da vi ved

Resolution igjennem Vort Rentekammer af 28. Martii

1787 i Henseende til den nye Domkirkes Opforelse paa

Reykevig i Guldbringe Syssel iblandt Andet have be-

stemt, al, naar Vi maatte finde for godt at befale

Laugernæs Annexkirkes Forening med Reykevigs, skulde

saavel hvad Fonds bemeldte Kirke maatte have, som

og hvad af dens Materialier der kan anvendes til Nytte,

komme til Afgang i den Sum, som af Vores Kasse an-

vendes til Reykevig Kirkes Opforelse, og du. Stiftamt-

mand Stephensen, i Anledning heraf haver i en til Vort

Danske Canceliie indkommen og Os allerund. forestillet

Skrivelse berettet, at da Reykevigs nye Domkirke bliver

ganske færdig til delte Foraar, og derunder ligge 3

andre Kirker, nemlig Næs, Laugernæs og Vidcje, i hvilke

tvende fijrst benævnte Gudsljenesten, ligesom i Reykevig

Domkirke, forrettes hver tredie, men i Vidoe Kirke

i Danmark og Norge (hos Fogtm. VI. 7, 5^-60) ere ikke,

saavidt vides, sendte til Island.
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eller Capel ikkun hver tiende Helligdag, saa er det nu

den bekvemme Tid at nedlægge den faldefærdige

Laugernæs Kirke, og forene samme med Domkirken,

da Sognefoiket med meget storre Glæde soger denne

end hiin, og derved tillige opnaaes den Fordeel, at

Gudstjenesten kan forrettes meget oftere i Domkirken,

W almindelig Nytte saavel for begge Kirkers Menigheder

som Disciplerne ved Reykevigs latinske Skole, hvorhos

du haver meldel, al Videes Beboere, som haver sOgt

Laugernæs Kirke, naar Gudstjenesten ikke er holden

der paa Oen, ere de eneste, som lide ved Laugernæs

Kirkes Nedlæggelse, endskjOndt det, især om Vinteren

i ondt Veir, har været vanskeligt at komme over

S(5en til det faste Land, ligesom du og endvidere haver

''orestillet, at Næs Kirke ligger næppe to Kanonskud

fra Dorakirken, og skal være ligesaa overflodig som

Laugernæs Kirke, — saa give Vi eder hermed tilkjende,

Vi, i Anledning heraf, samt efter din, Stiftamtmand

^^ephensens, derhos gjorte Indstilling, hvormed du,

biskop Finsen, haver erklæret dig enig, allern. ville

have bevilget, at Laugernæ.s Kirke maa til næstkom-

mende 6. Juni ganske nedlægges, og forenes med
Reykevigs Kirke, hvorefter med forslnævnte Kirkes Qvil-

der og Inventarium, med mere, skal forholdes saaledes,

at Halvparten af Qvilderne falde til Domkirken, og sættes

enten paa dens nuværende eller tilkommende Eiendoms-

^^ds, da Dompræsten deraf trækker fulde Smorleier,

skal Messe-Klæder, Ornamenter samt Instrumenter

skjænkes til nærmeste fattige Præst og Kirke, efter din,

Biskop Finsens, Sigende, men Klokkerne skulle sælges

paa Auction, for deraf at samle en liden Capital til

Hjelp for de fattigste Kald i Stiftet; og hvad angaaer

den anden halve Deel af Qvilderne med al anden Eien-

dom, da skal samme tilfalde vedkommende Eiermand,
dog at hvad Fonds Laugernæs Kirke maatte have, som
Og hvad af dens Materiaher maatte udkomme, anvendes
til Beykevigs Domkirkes Bedste; hvorhos Vi ville have

1794.

4. April.'
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1794. bevilget, at Gudstjenesten i Vidoe Kirke, isledetfor, som

rp*^^^^ hidtil, at forrettes hver Ilende Helligdag, maa, naar

Laugernæs Kirke bliver nedlagt, forrettes sammesteds

hver fjerde Helligdag. Og ville Vi tillige have eder

bemyndigede til, al indkomme med nærmere Forslag

i Henseende til Næs Kirkes Nedlæggelse og Forening

med Domkirken ^ — Derefter I eder allerund. have at

rette og Vedkommende saadant til Efterretning at til-

kjendegive. Befalende &c. Givet i Vor' kongelige Re-

sidentsstad Kjiibenhavn den 4. April 1794

5. April. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan

Thorarensen , ang. Tugthus • Contributionen af

Proprietair-Kirkegodset. Khavn 5. April 1794.
- Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1613.

1 Anledning af den kongelige allern. Resoi. af 13.

Marts 1793, hvorved det geistlige Gods blev fritaget

for"' al svare Tugthus-Gontribution 'fra det Aars Begyn-

delse, har Hr. Amtm. forespurgt sig om, hvorvidt Pro-

prietair-Kirkers Jorder med underliggende Eiendoms-

Gaarde ere at forstaae under det geisllige Gods , samt

- hvorvidt Contributionen burde af det nu fritagne geist-

lige Gods være svaret iil Fardag 1793. Til tjenstlig

Gjensvar skulle vi ikke undlade al formelde: at Pro-

prietairkirke-Jorderne med deres underhggende

Eiendoms -Gaaj'de ikke ere at henregne til det

geistlige Gods, som ved allerhoistbemeldte Kosolu-

lion er fritaget for al svare Contributionen, og da denne

Contribution er svaret fra Fardag til Fardag, saa flyder

O Reskr. 26.. Mai 1797.

O i Rentek. Skriv. .31. Mai 1794 (Isl. Copieb. Litr. Y, Nr.

1709) anmodes Stiftamtmand Olaf Stephensen om, at for-

anstalte Laugarnes Kirkes Beholdning indbetalt til Jorde-

bogs-Kassen og Materialierne solgte, samt deres Belttb

ligeledes indbetalt i samme Kasse.
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deraf, at den rettelig skal ydes til Fardag 1793, og at 1794.

Pritagelsen da fcirst fra den Tid taeer sin Besynd else. r^.^V'
n ,

D o: 5. April.
t^enlekammerel den 5. April 1794.

/

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan s. Aprii.

"Thorarensen, ang. GratJudseskjel og Grundleie for

Oefjord Kjobstads Grund. Khavn 5. April 1794
^ At Amtmandens Forslag af 3. Septbr. f. A. bifaldes, og at

^^fin anmodes om at foie Anstalter til ^^at sætte Mærker til

^reendseskjel mellem den af Sysselmand Jacobsen kjsbte Part

Jorden Naust til Oefjords KjObstæds Grund og Sysselman-
(lens Eiendom", men i Henseende til Bekostningen derved, da
folder Kammeret Ibr: „at den bOr udredes i lige Dele af Syssel-

^^nden paa den ene og de i Oeflords KjHbstæd paa den anden

^ etablerede Kjobmrcnd". Den resterende Leie for Aarene

J^88 til 1793, begge incl., i det hele 24 Rd. Specie, anvises
me (Sysselmand Jon Jacobsson, hvis Andeel var ham af-

jj^^t, og Sysselmand Jon Jonssons Enke al Rangarvalla Sys-

^ af Jordebogskassen. Isl. Copieb. Litr, Y, Nr. 1619 \

I

f

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan April,

''"'ai-ensen, ang. Handels-Berettigelse, Benyttelsen

^ortoinings.Redskaber o. s. v. Khavn 5. April

' " At da Kjabmand Hemmerc har aflagt Eed paa,
at den \

„ iiam forende Handel er for hans egen Regning, saa
laaer det ri

o o

Hr A
^^^''"^'ed have sit Forblivende

5 ^^men hvad angaaer

^^od d
Formening, at det efter Handels-Forordningen

, ,^
dertil formuende Kjdbmænd frit for, i flere Kjobstæder

jy^^^^^^^^^'^'d«-Distrikter, den Ene i den Andens Kjcibstæd og

Yjjj^
*^^""-^^^trikt

, at sHge med deres Ladninger hvorhen de

at Pi
enhver Fjord og Bugt, da raaa vi have erindret,

paa Ud^^^
^^^^^ § tydelig viser, at Handel

j ^^^^
|S&*-'i'«teder ikkun var og er tilladt Kjobstædsborgerne

^jcibstu.ds Distrikt, hvor de ere Borgere". Med Hensyn

O s D
• Ordre til den constitueiede Landfoged, Laugmand

R^l c
^*-'l^^^^sen, paa Udbetalingen af ovenanffirte 24

Specie. CCopieb. sst. Nr. 1620].
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'1794. til en Betaling, som KjHbmand Hansteen havde fordret for at

fortyie ved Ringene paa Husavikj da, uagtet Kammeret fandt

5. April, gamme overdreven og ubillig, fandt det sig dog ikke istand

til at fdie nogen virksom Foranstaltning desangaaende , eller

(jbeft^iet til at tilholde ham at betale tilbage hvad han har

hævet formeget, eller at lade ham tiltale derfor". IsL Copieb.

Litr. y, Nr. 1644.

5. April. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Forslag om at gjore Thorlaks-

hofn til Udliggersted, og om Udvidelse af Reykja-

vik Kjobstaeds Handels-Distrikt, Khavn 5. April

1794. — At Kammeret ikke kan gaae ind paa Stiftamt^

mandens Forslag, at gjOre Thorlakshavn til et privilegeret Ud-

liggersted, og henlægge Årnæs Syssel til Reykjaviks Distrikt,

da: 1) Thorlakshavn ikke har været Handelssted for sig selv,

men kun et Yirkested under Orebaks Handel, hvor en Handels-

betjent har lagt i Værtiden for at modtage og tilvirke Indbyg-

gernes Fiskavi; 2) Tlioiiakshavn hgger kun en Miil fra Ore-

bak, hvor altsaa Beboerne let kunne handle, men Handelen

paa dette Sted , hvori der ^^stikker saa betydelig Capital af

Realisations-Fondet", vilde lide Aibræk, hvis Handel etable-

redes paa hiint Stedj 3) Indbyggeme i Arnæs Syssel ere ikke

bundne til at handle paa Vestmanncie, uagtet Sysselet httrer

til dette Distrikt, men kunne handle hvor de ville
5 4) Fra

Thorlakshavn til Reykjavik er 40- 43 Mils Vei til St5es, til

Vestmannfie kun 12 Mile; 5] at Amæs Syssel henftires til

Vestmannbe Distrikt er ikke til nogen Fornærmelse, og Kam-
meret indseer ikke, til hvad Nytte det kan være at det faaer

Navn af at ligge i Reykjaviks Distrikt, da det dog ikke kan

virke Noget til Reykjaviks Opkomst. Isl. Copiebog Litr. Y,

Nr. 1653.

5 April. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Lodsvæsenet paa Eyrarbakki.

Khavn 5. April 1794. — l Anledning af Klager fra

Hf^ndelsf(ireren paa Orebak (= Eyrarbakki) anmodes Stift-

amtmanden om efter bedste Skj finnende at ville ad interim

fttie de fornødne Foranstaltninger til, at de Skibe, som anlobe

Orebak , kunne betimelig blive forsynede med Lods , naar de
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nænne sig der til Havnen, samt at give Betænkning, om det 1794.
ikke var bedst at Lodsen opholdt sig paa Thorlakshavn, i det '

'^"^^

mindste i den Tid af Aaret som Seiladsen vedvarede, og hvor- ^' "^P"^'

ledes denne Indretning kunde iværksættes, Isl. Copieb. Litr.

Y, Nr. 1645.

Cancellie-Plakat ang. Fremgangsmaaden ved is. Aprii.

Ddstædelse af Hoiesterets-Akter efter Slotsbranden.

Khavn 15. April 1794. — Publiceret paa Althinget

1794 og Rubrum trykt i Althingsbogen s. A. Nr. 6. 15, S. 7)

ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen ibr Skalholts Stift

1794. — Den kgi. Resolution af 4. April 1794 findes i Canc,

Forestillinger 1794, 2. Qvartal, Nr. 10, S. 1589-1604. — Pla-

i^atens OiiginaU Aftryk hos HOpffher. Qvart-Forr. for 1794,

S. 43-44^ Schou XI, 171-172.

Plakat, som foreskriver, hvorledes der skal for-

holdes med Udstædelsen af saadanne Hoiesterets Doms-
akter, som, formedelst Documenters Tab ved Christians-

borg Slots Ildebrand, ikke i sædvanlig fuldstændig Form
l^uune gives beskrevne m. v.

Da Hoiesterets Archiv, ved den det kongelige Slot

Christiansborg overgangne Ildsvaade. er opbrændt, saa

de der beroende Stævninger, foregaaende Domme
^8 andre Documenler, som ellers sædvanligen indfores

1 i^dstædende Hoiesierets-Akter, nu, formedelst denne
uheldige Tildragelse, ere forkomne, har Hans kongelige

^^j*) ved Resolution af 4. dennes, allern. befalet:

^) At, naar saadanne Hoiesterets-Doms-Akter maatte

forlanges, som, formedelst Savnet af de, ved bemeldte
Ildebrand, forkomne Documenter. ikke i fuldstændig
Porm kunne meddeles beskrevne, da skulle de forfattes

saaledes,
at Stævnineerne deri indftires efter de i Gan-

^ bevarede Concepter, og Parternes Paastande

"oiesierels- Domme efter Voterinas- Protokollerne,

^ <J»sse Akter, saaledes udslædte, under det kongelige
Segl og

Justitiarii Underskrift, skulle i alle Henseender
have samme Kraft, som andre i sædvanlig Form be-
skrevne Hoiesterets -Domme. — Idvrigt maae Parterne,
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'1794. i Tilfælde af at Dommene skulle referere sig lil fore-

l5^A^ril S^*^®'^^^ Domme, eller andre Dokumenter, henvende

sig tii vedkommende Justits-Betjente ved de underord-

nede Retter, for der at erholde de fornødne Udskrifter. .

— 2) At der til Hoiesterets Justits-Comptoir skal, for

deslige Akters Beskrivelse, betales det ringeste Gebyr,'

som er bestemt for en Hdiesterets- Doms -Akt, in formå

beskreven. Og — 3) at, naar Hoiesterets Domme refe-

rere sig lil eller beraabe sig paa foregaaende Domme,

eller andre Dokumenter, som da udfordres for at for-

staae hine, og gjore sig det relte Begreb om sammes

Bestemmelser, skulle vedkommende Juslits-Betjente og

Skrivere meddele deslige Afskrifter paa slet Papiir, for

8 Sk. Arket; hvilket Beneficium dog ei skal strække

sig til dem, der have ladet deres Dokumenter ligge

uafhentede i længere Tid end eet Aar, — Dette be-

kjendtgjcires herved, til alle Vedkommendes Efterretning

og alierund. Efterlevelse. Det kongelige Danske Can-

celHe den 15. April 1794.

10. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, TRng. Postskibstourenes Indretning,

samt Falkefangsten i Island m. v. Khavn 10.

Mai 1794. - At, da ingen islandske Falke indeveérende

Aar behbves enten til det kgl. Faikonerie eller til Præsenter

til udenlandske Hoffer, saa bliver ikke i dette Aar noget Falke-

skib befragtet, men de Breve, samt Postkasse, som skulde

sendes med Falkeskibet, skulde sendes ved Leilighed og siden

drages Omsorg for, at Postskibet, som var bestemt til at over-

vintre i Island, kunde tidligere end sædvanlig gaae fra Kjbben-

havn. — Med Hensyn til de indfangede Falke skulde Stiftamt-

manden fGie den Anstalt, at de ved Falkefængernes Ankomst

bleve behOrig besigtede, t/or at bedcimme, hvilke der ere at

ansee for antagelige, og for disse, som blive at ihjelslaae, lade

Falkefeengerne udbetale den sædvanlige Priis af Jordebogs-

kassen, da BelObet skal passere til Udgift i Regnskabet, imod

at Hr. Stiftamtm.' Ordre til Landfogden, den holdte Syns-

,
forretning og Falkefængernes Qvitteringer derved fremlægges,"
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— Med Hensyn til Falkenes Indfangel^e for Fremtiden, da
der hverken behovedes Falke aarlig, eller saa mange som
^^•^^^ilj ((er man betænkt paa at træfl'e denne Bestemmelse, at

nian Åaret forud kan blive underrettet om, naar Falke, og i

hvor stort Antal behøves, hvilket da skal blive berettet til Hr.

Stiftamtm, med Postskibet"; i Overeensstemmelse hermed skulde

Stiftamtmanden indskrænke Falkefængemes Tal, og „instruere

tilbageblivende: ikke at fange Falke f(1r end de faae nær-
"lere Ordre fra Hr, Stiftamtm." - Isl. Copieb. Litr. Y, tJr.

1688 >

4794.

10. Mai.

Reskript til Stiftbefalingsmand Olaf Stephen- Mai,

Sen og Biskop Hannes Finnsson, ang. Formind-

skelse af Inventarium til Hofs Kirke i Alptafjord.

Khavn 23. Mai 1794. - Bekjcndtgjoi-t i Synodal-

foreamlingen for Skalholts Stift 1794. - Norske Tegn. 44

(XLIY), 358*—359.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Da Ingegerd

Sivertsdatter, forrige Præsi til Hof i Altefjordeo under

^ule Syssel paa Vort Land Island Hr. Eiolver Teitsens

Hustrue, for Os allerund. haver andraget, at benaeldte

bendes nu syge og sengeliggende Mand, ved at tiltræde

dette Kald har, iblandt Andet, af hans Formands efter-

^^dte Stervboe modtaget 28 Rd. Croner for endeel ud-

ddde Qvilder, Hofs Kirke lilh5rende, hvilke Penge hun
' bendes indtrufne hoisl trængende Omstændigheder,

^"ormedelst den hendes Mand paafaldne Sygdom, er, til

deres usle Livs Ophold, bleven nødsaget at anvende

3 Commmucation herom til Kherre og Overfalkoneermester

Calmette i Rentek. Skriv. s. D. (Copieb. sst. Nr. 1689.) —
kgl. Resol. 21. Septbr. 1798 (Rentek Norske Relat.

Hesol. Prot 79, Nr. 75), communiceret Stiftamtmanden
> Island ved Rentek, Skriv. 25. Septbr. 1798 (Isl. Copieb.
Litr. Zy Nr. 874), er det bestemt, at .^i Henseende til

Falkes Indfangning for Fremtiden skal det have sit For-
hlivende ved den af Vort Rentekammer i Skrivelse til Stift-

amtmanden af 10. Mai 1794 foiede Foranstaltning".
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1794. til Indkjc5b af nogle Bjærings-Crealure \ som kort der-

^^^""^^J^^
efter , i de derpaa indfaldne haarde Aaringer, krepe-

rede; men at hun nu, i denne hendes meget elendige

Forfatning, som I have bevidnet, ikke er istand til, uden

hendes og Mands aldeles Ruin og Odolæggelse, at ud-

rede saavel denne af Nodvendighed paadragne Gjæld

af 28 Rd. Groner, som 2 Hundrede 35 Alen, eller 9 Rd.

71 Sk., der ligeledes er hos hende resterende for samme

Kirke tilhorende gammelt Inventarium: saa give Vi eder

hermed lilkjende, at Vi, efter hendes derhos allerund.

gjorte AnsOgning, samt den af eder derover meddeelte

Erklæring, allern. ville have bevilget, al saavel de hos

fornævnte Ingegerd Siverlsdalter , for Hofs Kirkes ud-

ddde Qvilder indestaaende 28 Rd. Groner, som de 2

Hundr. 35 Alen, hvilkel hun ligeledes skylder til samme
Kirke for dens tilhfirende Inventarium, maa hende efter-

gives. Derefter I eder allerund. have al rette, og Ved-

kommende Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befa-

lende dc. Kjdbenhavn den 23. Maji 1794. [ad man-

dalum].

30. Mai. Forordning ang. nægte Boms Opfostring.

Frederiksberg 30. Mai 1794. — Publiceret paa Ai-

thinget 1795 og Rubrum trykt i Althingsbogen s. A. Nr. vill. 3,

S. 4j jevnf. Minnisverb TOindi I, 164. - Siell. Reg. 81,

200*—201, Original -Aftryk hos Hbpffner. Qvart-Forr. for

1794, S. 61-62; Schou XI, 174.

FoRORBNiNG, som fastsæltcr, at uægte Bcirns Mbdre

skulle være berettigede til at beholde og opfostre des-

lige Bcirn, og at de dertil skulle nyde Bidragi Penge

af Fædrene, m. v.
^

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at, da Vi ere

j

'3 Dette Udtryk skal rimeligviis svare til det islandske „bjarg-

ræbis skepnur", eller „skepnur til bjargar", d. e. Kreaturer

til Livsophold CBjærgning, jevnf. det danske Udtryk ((Næ-

ring og Bjæring").

i
I



For. om cægtk B6kns Opfostring. ns

blevne underrettede om, at uægte Borns Fædre ikke

sjelden sOge, ved Udflugter, at unddrage sig fra den

Pligt, som Forordningen af 14. Oktober 1763 paa-

leegger dem , i Hensigt til deres Bdrns Underhold-

^^^8) og 3t de især benytte sig af det Paaskud, at

•ie selv, uagtet de ere Tjeneste-Tyende og ei have

Husholdning, ville imodtage Bornene og drage Omsorg

disses Pleie; ved hvilket forstilte Tilbud de lænke

kunne snige sig fra at efterkomme fornævnte Vor

Lovs retfærdige Bud, naar de blot ere foleslcise nok

lil at stoppe Oret for Naturens Rdst; — saa befale Vi

herved, at der ei skal agtes paa deslige Udflugter, men

Moderen maa være berettiget lil at beholde og op-

fostre Barnet, og at Ovrigheden, i Overeensstemmelse

Daed ovenanførte Vor Anordning, skal forhjelpe hende

til at erholde af Faderens Formue, Lon, eller anden

Indkomst, det Bidrag, han er pligtig at udrede. —
Som en FSlge heraf h'6v disse Opfostrings-Penge, naar

Barnefaderen er Landsoldat eller Landrekrul i Vort Rige

l^anmark, indeholdes af den Belønning, som, ved For-

oi-dningen under 20. Junii 1788 § 37, er tillagt dem af

Landlægdernes Mandskab, der ere udskrevne til Krigs-

yenesten, forsaavidt bemeldte L(5n dertil kan strække.

Hvorefter alle og enhver Vedkommende sig allerund.

have at rette. Givet paa Vort Slot Friderichsberg den

30. Maji 1794.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Salg af den kongelige Land-

skyldsfisk ved Auction, Khavn 31. Mal 1794.
^ Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1714.

Da Kjabmand Siinkenberg har for dette Aars Land-

skyldsfisk af Grindevigs, Bosands. Kjebievigs og Havne-

flords Districter ikkun budet 10 Rd. pr. Skpd., saa har

man her ved Kammeret anseet fordeelagtigt at gjdre

I^ors(5g paa at faae denne Fisk bortsolgt ved offentlig

31. Mai.
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1794. Auction der i Landet; vi maa derfor tjenstligst have Hr.

31^ MaT^
Stiftam'tm. anmodet om, at ville foie den dertil fornødne

Anstalt, da vi overlade til Hr. Stiflamlm.* bedste SkjOn-

nende at træffe de Foranstaltninger, som kan tjene til

Sageas Fremme, saavel som at bestemme, hvorvidt Beta-

lingen skal efter Omstændighederne erlægges til Jordebogs-

kassen i Island, eller her i Staden hos Vedkommende ind-

fordres. Auctions-Forretningen ville vi i sin Tid forvente

os tilstillet, tillige med vedkommende Kjdberes Assigna-
-•1

tioner paa Belobet, saavidt Belobet skal her indfordres,

men Landfogdens Qvitlering, saavidt det skulde erlægges

til Jordebogskassen. Bentekammerel den 31.Maji 1794.

31. Mai. Rentekammer-Skrivelse ang. Reykjavik Kirkes

Regnskabsforelse m. v. Khavn 31. Mai 1794.

IsL Copieb. Litr. Y, Nr. 1715.

At Hr. Stiftamtm. har besluttet at foranstalte det

usolgte Skalholts Bispestols Gods bortsolgt indeværende

Aar, kan efter Omstændighederne ikke Andet end finde

dette Kammers Bifald; derimod finde (vi) ikke, at man

kan indlade sig i Forslaget om, at Reykevigs Kirke

skulle tilhandle sig noget af dette Gods, men da Kirken

opbygges og i sin Tid bliver at vedligeholde for kon-

gehg Regning, saa bliver Kirkens beholdne Penge al
L

erlægge til den kongelige Kasse, til hvilken Ende det

maatte behage Hr. Stiftamtm. at indsende vedkommende

Kjobmænds Reverser hertil, for at man derefter kan,

saavidt Pengene ere erlagte til den forrige konge-

lige Handel, affordre Realisations-Commissionen Belobet,

men i Henseende til Beholdningen af Kirkens Portion

for den folgende Tid underrette os om dette Belbb, 02

hvor det er beroende, saml hvem fremdeles derfor af-

lægger Regning. Rentekammeret den 31. Maji .1794.

7. Juni. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen og Biskoppen over Holum Stift Sig-
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Stephansson, ang. Anvendelsen af Collecten

til Holum Stifts Geistligted. Khavn 7. Juni 1794. tTj^^
Canc. Brevb. for 1794, Nr. 2625, S. 1542.

P. M. Gaucelliet har modtaget Hr. Stiftbefalingstn.'

Og D. Heiærv/ Erklæring af 8. Febr. sidsti. over Aml-

ttiand Thorarensens Forslag ang. Renternes Anvendelse

<*f den Capital, som endnu er tilovers af Gollecten, der

iffilge afg. Gonferentsraad Erichsens Forestilling blev

bevilget, og som fornemmelig var bestemt til at anskaffe

'^g igjen at etablere de paa Præsternes Gaarde og

Mensal-Gods i Hoium Stift formedelst den sidste Vul-

kans og haarde Aars Virkninger uddode Qvilder. —
Af denne erfarer man, at De anseer det at være til

Geistiighedens Bedste, om Renterne kunde voxe til 100

Rdlr., eller at de i det mindste i 8 a lOAar bleve lagte

W Gapitalen, dog saaledes, at ifald noget sær Tilfælde

* den Tid skulde indtræffe, som forværrede Præste-

skabets Kaar i flfolum Stift, fdlgende Præstekalde da

i^iaatte gives Adgang til Renternes Hævelse og Delings

^fter Repartition, nemlig : Svalbard
,

Thaunglabakke,

Grims5e
,

StcJrreaarskog
,

Uppser
,

Knappstad er
,

Riip,

^esturhopshole, Tjorn og Hjaltebakke. — Da Gancelliet

bifalder dette Deres Forslag, saa undlader man ikke

herved tjenstligst at tilmelde Dem dette til behagelig

Efterretning. Det kongelige Danske Gancellie den 7.

^unii 1794.

Kongelig Resolution ang. Tilladelse til Rens- is. Jum.

<iyr-Jagt. Frederiksberg 18. Juni 1794'. —
^^f^lge Rentekammerets Forestilling 10. Juni havde Amtmand
l'horarensen indberettet, at Rensdyrene vare saaledes tiltagne

^ Maéngde paa Fjeldene imellem Norder-Mule og Norder Sys-

^^Ij at de ofte saaes i store Flokke. Indbyggerne klagede

O kgl. Resol. 7. Novbr. 1798.
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1794. pver, at de opædte Pjeldgrajs-Arterne, og endog optraadte og

— fordærvede Græsnings-Markerne om Vinteren, hvorfor der

18. Juni. (ønskedes Tilladeise til at fange og skyde dem. — Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 75, Nr. 46. — Resolutionen er

commuuiceret Stiftamtmand Olaf Stephensen og Amtmand Ste-

phan Thorarensen ved Rentek. Skriv. 26. Juh 1794 (Isl. Co-

piebog Litr. Y, Nr. 17973, og publiceret paa Althinget ved

Amtmand Thorarensens Bekjendtgjorelse, trykt i Althingsbogen

for 1795, Nr. xxiii. 1, S. 11-12.

Vi tillade allern. at i de trende Sysseler, nemlig

Norder Syssel saml begge Mule Sysseler i Island, maa

skydes eller fanges Rensdyr i 3 Aar fra næstkommende

1. Julii at regne, hvortil ln<lvaanerne paa Anscigning

desangaaende kunne meddeles Tilladelse af Amtmanden,

dog under folgende Betingelser og Indskrænkninger-,

nemlig: at Simler eller Hun-Kener, saavel som Kalve

under eet Aar, fredes, og alene Oxer eller Han-Rener

fældes; og at Enhver, der handler herimod ved at

skyde eller fange Dyr, enten uden Tilladelse olier under

den foreskrevne Alder, eller af det Kjon, som ei er

tilladt, paalæggos for hvert voxent Dyr, som ulovligen

fældes, en Mulkl af 20 Rd., og for hver Kalv en Mulkt

af i O Rd., Alt til lige Deling mellem Angiveren og Vores

Gasse. Friderichsbere Slot den 18. Junii 1794.

20, Juni. Reskript til de Tilforordnede i Kjobenhaviis

Hof- og Stadsret, ang. Auctions-Salarium ved

Salg af islandske Varer. Frederiksberg 20. Juni

1794. Siell. Tegn. LXLV, ISSMSe. Fogtm; VI. 7, 471.

Christian den Syvende &c. V; G. T. Da Gros-

sererne i Vores kgl. Residentsstad Kjobenhavn i en til

Vores General-Land-Oeconouiie- og Commerco-Gollegium

ndkommen og derfra Vort Danske Cancellie tilstillet

Ansogning, som Os allerund. er bleven foredraget, have

anholdt om, at Auctions-Salarium maatte blive nedsat

paa alle islandske Retour-Varer, lige med de vestindiske

E
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Golonie-Varer, anfiirende til Grund for denne Begjæriog,

at det hoie Auctions-Salarium og andre Omkostninger,

som nu betales af alle saadanne Varer, naar de blive

solgte ved Auclion i Kjobenhavn, lildeels er Aarsag i, al

betydelige Ladninger deraf ei tilbemeldteKjcibenbavn, men
i^ireete til udenlandske Steder, blive afsendte fra Island,

at tilforn, da den islandske Handel endog var under

particulaire Kjcibmænds Direclion, er intet Salarium

deraf bleven erlagt; samt at det ogsaa formeentligen

vilde være fordeelagtigere for Vore Intrader, naar alle

'slandske Helour-Varer forst bleve bragte til Danmark,

da den udgaaende Recognition af et storre Partie vilde

indbringe mere end Åuclions- Salarium af et mindre,

som nu sælges offentlig; hvortil kommer den Fordeel,

som ellers tilflyder Landet ved Handelens videre Ud-

bredelse, og at Island synes at trænge til og i det

mindste fortjene samme Hjelp og Understettelse som
Vestindien: — saa give Vi eder hermed tilkjende, at

Vi) efter saadan Anscigning samt eders derover afgivne

Ef'klæring, som tillige med vedkommende Collegiers

^eddeelte Betænkninger ligeledes er bleven Os fore-

stillet, allern. ville have bevilget, at Auctions-Salarium
3f alle is^landske Retour- Varer, samt de fra Finmarken

^jembringende Varer, maa forhaanden og indtil videre

nedsættes saaledes, at det bliver lige med det, som
svares af vestindiske Golonie- Varer, dog at det paa-

^^gges de med disse Varer Handlende til Auctions-

uirecteurerne
i Kjdbenhavn at afgive deres Attest (saa-

^s som de, naar det forlanges, kunne beedige samme)
*^ni, hvor mange Varer der ere bortsolgte, og at de
virkeligen ere hjemkomne med islandske eller finmarkske
etour-Skibe,

Derefter I eder allerund. have at rette,

Vedkommende saadant til Efterretning at lilkjende-

Friderichsberg- den 20. Junii

1794.

20. Juni

12*



iSO Canc. Skriv. akg. Slægtskabs-Grader.

-^^Ol. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen i Skalholts

^rTjuuiT Stift, Hannes Finnsson, ang. at Oplæsning af

de forbudne Grader herefter bortfalder. Khavn

21. Juni 1794. — Canc. Brevb. for 1794, Nr. 2865,

S. 1691. Fogtm. VI. 7, 477-478.

P. M. Af Deres Hoiærv.^ hertil indkomne Skrivelse

under 11. Januar d. A. har man erfaret, at der ifdige

Reskr. af 18. Januar 1737 endnu bhver af Prædike-

stolene i Island aarlig oplæste de efter Store-Dommen

forbudne Grader, i hvilke Blodskam kan begaaes og for

hvilke der, uden Haab om Benaadning, er fastsat Livs-

straf; da det imidlertid senere, ved Forordn, af 14.

Decbr. 1775, er tilkjendegivet, at der i adskiHige af

disse Slægtskabs- Grader kan ventes aMern. Dispensa-

tfon, og den ved Reskr. af 1737 befalede Bekjendt-

gjdrelse folgelig ikke længer synes passeijde: — saa

skulde man , i Anledning af D. Hoiærv.« herom gjorte

Forespbrgsel, herved tjensthg melde, at den aarhge

Publication af Prædikestolene herefter kan ophore. Det

kongelige Danske Gancellie den 21. Junii 1794 *.

21. Juni. Cancellie-Skrivelse til Stii'tbefalingsmand Olaf

Stephensen og Biskoppen i Skalholts Stift, Han-

nes Finnsson, ang. Klrkjubæ Kirkes Inventarium

i Mula Syssel. Khavn 21. Juni 1794. —
Cancell. Brevbog for 1794, Nr. 2864, S. 1689-1691.

P. M. Til Cancelliei er indkommen en med Hr.

Stiftamtm., og Deres Hciiærv., Erklæring forsynet An-

søgning fra Gudny Gunlaugsdatter, forrige Sognepræst

for Hallormstad i Mule Syssel paa Island, afgangne Hr.

Thorder Hbgneseus Enke, om Fritagelse for at svare de

Studer af 3 Hundreders eller 12 Rdlrs Værdie, som

hendes afg. Mand skylder af Kirkebæ Kirkes Inventarium,

') s. D. Canc. Skriv, til Biskoppen i Holum Stift af samme

Indhold^ Brevb. sst. Nr. 2866, S. 1691— 1692.
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men som han aldrig skal have modtaget in nalura.

- Af Erklæringen sees, at de 3 Hundrede i Studer,

Kirkebæ Kirkes Inventarium, som Supplikantinden soger

sig befriet for. skal være et unyttigt og besværligt Iii-

'ventarium, som, ifolge Reskr. af 54. Febr. 1747, burde

være i>leven anvendt i Penge til Kirkens og Benefioiarii

bedste, men ikke har kunnet iværks.ættes, fordi samme

Studer
i mere end et halvhundrede Aar ikke have

været til in natura, eller ere blevne leverede. — Efter

^isse Omstændigheder skulle man, i Overeensstemmelse

«ied Hr. Stiftamtm/og Deres Hoiærv." Indstilling, herved

yensthgst melde: at det kan tillades Supplikantinden,

saavel som nærværende og tilkommende Præ.ster i Kir-

*^ebæ Præstekald, at de, i Stedet for 3 Hundrede In-

ventarium i Studer, aflevere Penge 13 Rd. 48 Sk. Cour.,

hvilket behageligen maatte tilkjendegives Vedkommende.

Det kon Danske Cancellie den 21. Junii 1794.

«

Cancellie - Plakat ang. Bekjendtgj oreise af

l>jerget Vrag. Khavn 11. Juli 1794^ — Pubii-

^ei'et paa Ålthinget 1795, og Rubmm trykt i Ålthingsbogen s.

^. Nr. VIII. 4, S. 4; jevnf. Minnisver& Tibindi I, 164; lige-

ledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift

1795. — Original-Aftiyk hos Hclpffner. Qvart-Forr. for 1794,

S. 75^76; Schou XI, 184.

Plakat, som befaler, al den mindre bekostelige

^ekjendlgjorelsesraaade, til al indvarsle Eiere af bjerget

^''ag, som ved Forordningen af ^artii 1790 er fore-

skrevet, i Tilfælde af, at det strandede Gods ikke bc-

*^ber til mere end 50 Rd., herefter skal anvendes, naar

delte ikke overstiger 100 Hdirs Værdie.

Da det er befundet, al de Omkostninger, som med-

lil at indkalde Eiere af indstrandet og bjerget

Vrag, ved Bekjendtgjorelse i de udenlandske oflentlige

1794.

31. Juni.

11. JuU

') Bak. 4, Mai 1811.

-
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1794. Tidender, opliSbe til saa meget, al Udgiften næslen al-

^ deles opsluger det Bjergedes hele Værdie, naar denne

ikke overstiger 50 Rd.; hvoraf fcilger, at Indvarslingen,

i detie Tilfælde, ikke bliver til nogen Nytte for Eieren;

saa har Hans Maj*., i Betragtning heraf, allern. befalet,

at den mindre bekostelige Publicationsmaade, som ved

Forordningen af 12, Martii 1790 er foreskreven, i Hen-

seende til Vrag af 50 Rdlrs Værd, herefter skal anven-

des og ansees gyldig, naar saadant bjerget Gods ikke

beleber sig til hoiere end 100 Bd. Hvilket herved, ti!

alle Vedkommendes Efterretning, bekjendtgjores. Det

kongelige Danske Gancellie den 11. Juh 1794.

23. Juli. Kongelig Bekjendtgj oreise ang. Indsamling til

Slottets Bygning og Flaadens Rustning. Frede-

riksberg 23. Juli 1794. — Bekjendtgjort i Synodal-

forsamlingen for Skalholts Stift 1793 ^ jevnf. Minnisverb Tit)-

indi I, 164. Siell. Reg. 81, 26&>-2Q7. Original- Aftryk paa

et Heel-Ark i Folio. Qvart-Forr. for 1794, S. 81-82; Schou

XI, 187—188. I Magnus Stephensens Skrift: „Island i det

attende Aarhundrede". Khavn 1808. 8'«. S. 355—356, an-

fores Belflbet af Indsamlingen i Island til 4870 Rd. 83 Sk.

I at erkjende, med dyb F5lelsc af Taknemmelig-

hed, den Naade, med hvilken Forsynet hidindtil har

velsignet Vore uafladelige og ivrige Bestræbelser, til at

fremme Slatens Held, ved at haandthæve Borgersikker-

heden i Landet og Freden i Norden, kunne Vi ikke

forbigaae, herved oifentligen at bevidne Vore kjære

og troe Undersaalter, at Vort landsfaderlige Hjerte er

inderligen r5rt, ved at erfare den varme Deeltagelsc

og nidkjære Understottelse, med hvilken saa mange

ædle Borgere have udmærket deres trofaste Hengiven-

hed for Os og Fædrenelandet, ved frivilligen at tilbyde

anseehge Summer, som Bidrag til Vor afbrændte Bohgs

Opbyggelse og Orlogs-Flaadens Rustning, paa hvilken

sidste, som den vigtigste Gjenstand, Vi allerede have

lagt virksom Haand, da Ncidvendigheden kræver, at Vi
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bevæbne Os, for at betrygge Vort Flags Ære. Sfatens

Selvstændiahed, Vor Regjerings Uafhængighed og Skibs-

fartens Sikkerhed, i Overeensstemmelse med Folkeret-

ten og de Regler, som udtrykkeh'gen ere fastsatte i Vore

Forbund med fremmede Magter. — Disse utvungne

Gaver (hvoraf en stor Deel allerede er indkommen, og

livortil Vi vide at der endnu dagligen indkomme

Subskriptioner) imodtage Vi med Taknemmelighed, til

fædrenelandets Bedste, og Vi erklære, at de skulle

blive trolisen anvendte til at heene om dets Fred oc

^'ærne om dets Hæder. Icivrigt ville Vi, at Subskrip-

bonernes specielle Belcib, naar de allevegne ere blevne

blendebragle , skulle bekjendtgjores ved Trykken, paa

^et at Aarbcigerne kunne bære Vidnesbyrd derom, til

^nndring og Exempel for Efterslægten. Skrevet paa

,^ori Slot Friderichsberg den "23. Julii 1794.

Forordning ang. en extraordinair Afgift paa ^s. Juii.

Skibe og Varer. Frederiksberg 23. Juli 1794^
~~' Emaneret igjennem det Vestindisk - G liiiciske Rente- og

General-Toldkammer, men ikke publiceret i Island. Original-

aftryk hos Hopffner. Qvart-Forr. for 1791, S. 82—87 (Tydsk

8st S. 87—92); Schou XI, 188. ~ Uddrag.

FouuRDNiNG angaaende en extraordinair Afgift paa

Skibe og Vare for Kongerigerne Danmark og Norge,

^^nu Hertugdominene Slesvig og Holsloen, Herskabet

•^^nneberg, Grevskabet Rantzau og Staden Allona.

Vi Christian den Syvende &c. G. V.

:

1) A falle Skibe, som lijemniehcire i begge Vore

Kongeriger Danmark og Norge, samt i Vore Hertugd. Sies-

^'g og Holsteen, HerskabetPinneberg, Grevskabet Rantzau

Staden Altona, skal, foruden de Skibs-Afgifter, som

^^dtil ere paabudne, endvidere, som en extraordinair Afgift,

^engang for alle betales: 1) Naar de i indeværende Aar

O Toldk. Circul. 29. Juli 1794.
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1794, have gaaet eller gaae paa saadanne Reiser, hvor de

23. Juli. med Vore latinske SOpasse forsynes, af hver Commerce-
'^"'^

Ipgst, Skibet er drsegtigt, 2 Rd. Courant. — 2) Naarde

i bemeldte Tid have gaaet eller gaae i indenrigs eller

meilemrigs Fart, olier alene saadan udenlands Fart,

hvor Vores latinske Stipas ikke behoves, af hver Læst

64 Sk. Courant. — Denne Afgift, som Skibenes Rhe-

dere eller Eiere tiisvare, erlægges i 2 Terminer saa-

ledes: A) At af ethvert Skib, i hvor dets Fart i inde-

værende Aar har væ^ret eller er, indenlands eller

udenlands, med eller uden Sdpas, betales inden 1. Ok-

tober næstkommende de anordnede 64 Sk. af Læsten.

— B) De (ivrige -/s Dele af Afgiften, eller 1 Rd. 32 Sk.

af Læsten, som bliver tilbage for de Skibe, der i inde-

værende Aar fare med latinske Passe, erlægges inden

1. Januarii 1795.— Fra foranfcirte Afgift have dog folgende

Undtagelser Sted: c) De Skibe, som udfore

Trælast fra Norge, og de, som fare paa Fiskefangst i

aaben So, eller paa Fiskefangst og Handel til de nord-

lige Lande: Island, Finmarken, Færoerne og Gronland,

skulle, de fdrste, naar Rhederne eller Eierne godtgjdre,

at Skibene i indeværende Aar alene have bragt Træ-

last ud, og ere gangne directe tilbage, og de sidste,

naar ligeledes godtgjdres, at de alene have gaaet paa

Fiskefangst i aaben S5e, eller paå Fiskefangst og Han-

del imellem bemeldte nordlige Lande og Vore Riger

og Herlugdommene med dertil horende Lande og Stæ-

der, betale de bestemte 64 Sk. å Læst; men have de

med deres latinske SSpasse endvidere gaaet paa anden

Handel og Fart, betale de endnu de foranfdrte 1 Rd.

3t Sk. a Læst, lige med andre Skibe, som med latinske

Sopasse forsynes. I Mangel af Beviser ved Afgiftens

Forfaldstid tilsvares den, men godtgjdres Vedkommende,

naar Beviserne siden inden Vs Aars Forldb afgives. —
— — Hvorefter de Vedkommende sig allerund. have

at rette. Givet paa Vort Slot Friderichsberg den 23.

Julii 1794.
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Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Falkefangst i Island. Khavn

26. Juli 1794.— At det er befundet nodvendigt, at der

til næste Aar anskaffes 30 Stykker Falke fra Island , hvorfor

Stiftamtmanden anmodes om at f'6ie de dertil fornødne For-

finstallninger, og tilholde Falkefængerne at see til, at der blandt

dette Antal befindes saa mange hvide Falke som mueligt. —
Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1783. — Brevets Indhold er publi-

ceret paa Althinget 1795 og anftSrt i Altliingsbogen s. A.,

S. 14.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 26. juu

Stephensen, ang. Executioner af Handels^Restan-

cer. Khavn 26. Juli 1794. — isi. Copieb. Litr. Y,

Nr. 1829. Fogtm. VI. 7, 499-501. - Uddrag-

Ved Skrivelse af 26. Febr. a. c. har det behaget

Hr. Stiftamtm. at begjære Underretning om, hvad De

skulle svare Sysselmændene paa deres Forespdrgsel:

om der ved Execution skulde udlægges hos de yder-

^^g fattige Præsier og Bonder deres faae uundværlige

Greaturer og Bohave til deres Handels -Restancers Af-

t»etaling, uanseet de med Familie derved ville sættes

af al Næringsvei. Efter derom at have correspon-

lieret med den allern. anordnede Realisations-Gommis- ^

s*on, skulle vi ikke undlade at formelde Hr. Stiftamtm.

tjenstligst Gjensvar: at det ingenlunde kan være
Meningen af Anordningerne om Handels-Restancens

Indfordring, at Debitorerne, ved den Maade, hvorpaa
samme iværksættes, skulle sættes ud af al Næringsvei,
eller bringes til Bettelstaven. — Ved Ordet „Uvillige",

l^os hvem Execution er anordnet at skulle skee, maa
"^^^1 efter dets naturlige Bemærkelse, forstaae dem,

i nogen Maade af deres Formue, eller ved storre
Fil 1 og Sparsommehghed, kunde efterhaanden afbetale
^oget, og dog undlade det; disse kan det hverken

,

siride mod Retfærdighed eller Billighed ved lovlige

Tvangsmidler at tilhoJde at efterkomme deres PJigt.
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1794. Men hvilke disse Uvillige ere, maa Anordningerne over-

26. Juli. lade til Ovrighedens Relsindighed og Embeds-Klogskab,

efter deres Kundskab om Debitorernes individuelle For-

fatning i ethvert enkelt Tilfælde [undtagen, de somhave^

noget Brug eller nogen Næring, tnaae kunne opspare

Noget aarlig til Afdrag paa Gjelden, og Gommissionen

har overhovedet ikke Nogel imod, at Alle, som Ikke

*ere kongelige Embedsmænd, forundes, naar de dertil

maatte ansees trængende, den Lettelse, et afbetale

deres Gjeld i 4 Aar, men Eftergivelse af det Halve,

naar de afbetale det andet Halve, kan ikke mere for

Nogen finde Sted. Hvad Embedsmænd angaaer, da,

som deres Indkomst ikke hænger saa meget af det

Uvisse, som Almuesmandens , der haver sin Næring

blot af So- eller Landbrug, og som ved en feilslaaen

Fangst eller Bjergning ikke alene for eet Aar men for

flere kan blive sat tilbage i sine Omstændigheder, saa

troer Gommissionen, at det med Inddrivelsen af Re-

stancerne hos Embedsmændene maa iiave sit Forblivende

ved hvad engang er anordnet, uden i de Tilfælde, hvor

Amts-Ovrigheden maatte finde særdeles Grunde til at

foreslaae deri nogen Forandring eller Moderation^

I Overeensstemmelse hermed maae vi tjenstligst have

Hr. Stiftamtm. anmodet om, al ville instruere vedkom-

mende Sysselmænd, og, for saavidt Guldbringe Syssel

angaaer, den constituerede Landfoged, Laugmand Magnus

') fra [ saaledes lyder dette Sted i Copiebogen og hos Fogt-

man (^Concepten kunde ikke findes), men maa dog uden-

tvivl være feilskrevct^ i den islandske Handels-Realisations-

Commissions Skriv. 30. Juni 1794 (i Original ved isl. Joum.

9, 1033) lyder det som folger, og dette synes at være den

rigtige Læsemaade : — (,at hestemme. Man troer her imid-

lertid at kunne antage, at, meget enkelte Tilfælde und-

tagne, de som have" &c.

^) det Udeladte angaaer nogle Embedsmænd, hvis Restancer

maatte blive staaende paa Grund af deres totale Ufor-

muenhed.
1

! ,
9
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Stephensen, som da derved vil finde sin Skrivelse af

25. Februar a. c. besvaret, Indholdet af den anden Post

for saavidt undtagen, som han deri har opkastet Tvivls-

maal, hvilke skulle være at ansee som henhcirende til

Bondestanden; i hvilken Henseende Hr. Stiftamtm. an-

modes om endvidere at give ham tilkjende, al dertil

maae naturligviis alle de henregnes, som for Tiden ene

og alene ernære sig af Sd- eller Landbrug, og altsaa

ikke tillige ere Embedsmænd, Proprietairer, eller drive

nogen anden Haandterine, som Handel eller Haandværk,

uden Hensigt til hvad de forhen have været, og hvad

enten de i Restance-Registerne ere betitlede med Hr.,^

Sr., Mad., Mr., eller ikke. Rentekammeret den26. Julii

1794.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 26. juii.

Stephensen, ang. Adgang til Benyttelsen af Kald-

aSarnes Hospital. Khayn 26. Juli 1794. —
Isl. Copieb. Litr, Y, Nr. 1786.

#

Efter "de ved Hr. Stiftamtm' Skrivelse af \, Febr.

3- c. oplyste Omstændigheder finder det i alle Maader

dette Kammers Bifald, at de 5 Sysseler: Rangevalle,

Arnæs, Guldbringe, Kjose og Borgerfjords, have lige

Adgang til at indlægge Syge i Kaldadarnæs Hospital,

saaledes, at saavidt som der ikke kan modtages mere

6nd 5 Hospitalslemmer, det da bliver een af hver Sys-

sel. M«n det er derhos faldet under Betragtning, om
tiet ikke var muehgt at træffe saadan Anstalt, at der

*iunne modtages flere Lemmer i Hospitalet, hvilket vi

ttiaa tjenstligst have Hr. Stiftamtm. anmodet om at ville

nærmere overlægge med Biskoppen, og derefter under-

rette os om Udfaldet. Rentekammeret den '26. Julii

1794.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 26. juU.

Stephensen, ang. Skatter af Conrectors Embeds-
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jord. Khavn 26. Juli 1794. — isi. Copieb. Litr. Y,

Nr. 1804.

Paa Herredsdommer og Sysselmand Sivert Peter-

sens Ansdgning om, at nyde Gocllgjorelse for den Af-

gang, han lider i Indkomsterne af Kjose Syssel, ved at

Conrector Paul Jakobsen har udvalgt Jorden Esjuberg

til Avlsgaard, hvorved han taber Skatter og Rettigheder

af tvende Bcinder, og hvorover Hr. Stiflamtm. har med-

deelt os sin Erklæring under 6. Marts a. c, skulle vi

ikke undlade at formelde: at dersom Conrectoren lader

Jorden drive ved Leilænding, b5r denne svare Skat og

Tiende, men i andet Fald kan Afgangen godtgjores

Sysselmanden med 2 Rd. aarlig fra' 1790 Aars Begyn

delse al regne, hvorom vi i saa Fald maa have Hr.

Stiflamtm. anmodet at tillægge Landfogden Ordre, da

Beldbet skal passere til Udgift i Jordebogs-Regnskabet,

imod at Hr. Stiflamtm' Ordre og Sysselm' Qvittering

derved fremlægges. Dog gjelder denne Godtgjorelse

ikkuns for nuværende Sysselmands Embedstid, men
bortfalder for Eftermændene. Rentekammeret den 26.

Julii 4794.

26. Juli. Rentekammer Skrivelse til den constituerede

Landfoged, Laugmand Magnus >Step]iensen, ang.

Klosterholderes og Kjobmænds Skattepligt. Khavn

26. Juli 1794. — Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1793.

At Forpagtere eller Klosterholdere ikke kan tage

Deel i den geistlige og verdslige Embedsmænd ved

allern. Resolution af 7. Maris 1774 forundte Befrielse

for at svare Skat, Tiende og ovrige Bonde-Afgifter, og

at de Kjcibmænd, som bruge Bondejord, bc5r, lige med

Bonderne, svare kongelige Skatter og Rettigheder, for-

meldes Hr. Laugmanden til Underretning og Gjensvar

paa Deres Forésporgsel ved Promem. af 25. Febr. a. c»

Rentekammeret den 26. Julii 1794.
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Rentekammer-Skrivelse til Amtmand iSlephan ^79*-

Thorarensen, ang. Forandring af Thingsteder i^aGTMT

Hunavatns Syssel. Khavn 26. Juli 1794. —
Isl. Copieb. Litr. Y, Nr. 1795.

Paa Hr. Amttn* Forestilling af 25. Febr. a. c, an-

gaaende en Forandring med nogle Thingsteder i Hune-

vands Syssel, formeldes til tjenstligs^ Gjensvar: at man
overlader til Hr. Amtm. at gjore hvad Forandring der-

med, som De maatte befinde mest passende, alene at

det maatte behage^ Dem at underrette os om, hvad i

den Anledning foranstaltes. Rentekammeret den 56.

Julii 1794.

Toldkammer-Circulairetil Told-lnspecteurerne, 29. JuU.

ang. Udforsels-Afgift af islandske Varer, m. v.

Khavn 29. Juli 1794.*— Toidk. Copieb. tov 1794,

1632. Nr. 920. — Uddrag.

1 Anledning af den de Hrr. Told-Inspecteurer til-

stillede Forordning af 23. dennes, ang. en extraordinair

.Afgift paa Skibe og Vare, hvilken Afgift strax ved For-

oi'dningens Modtagelse finder Sted, meldes endvidere

herhos Folgende^: H) da Afgiften erlægges af alle

toldfrie Varer, maa den ogsaa svares af de islandske,

finmarkske, gronlandske og færoeske Varer, dog ikkun

ved deres Udforsel til fremmede Steder Vestindisk-

Guineiske Rente- og General-Toldkammer den 29. Julii

1794^.

Bekj endtgj oreise ang. Fattig-Medicin Og Læge- so. ml
Distrikternes Fordeling i Island. Nes ved Seltjoni

O det Udeladte er Island uvedkommende.
^) under 2. August 1794 er Toldkammer-Circulaire afsamme

Indhold afgaaet til Toldbetjenterne paa Bornholm. Copieb.

sst. Nr. 946, jevnf. Fogtm. VI. 7, 503-305.
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1794. den 30. Juli i794K — Udgivet af Landphysikus Jon

30 Juli
Sveinsson og trykt som Bilag til Althingsbogen 1794, S. 74-76.

Hérme& gefst Pubiico til vitundar, ab sérhverjum

handlæknir hér å landi er årlega lithiuta&ir 34 rd. i

J)eim af k6uginum allranå?). gefins veitlu mefecilum til

fåtækra; samt: a& chirurgus Bachmann hefir fyrir sig

SnæfeJlsness, Dala, Hnappadals og Myra syslur^ allt a&

Hvitå; chirurgus J6n Einarsson Stranda, Bar&astrandar

og IsafjarSar syslur; chirurgus J6n Pétursson |)iDgeyjar,

Va&la, Hegraness og Hdnavatns syslur; chirurgus Brynj-

élfur Pétursson Miila, og svovitt mbgulegt af Skaptafells

syslu inntil vibara. Nesi dag 30. Julii 1794.

5. Septbr. Forordniog ang. Straf for Uvaksalvere m. v.

Khavn 5. Septembr. 1794-. — Publiceret paa Althinget

1795 og Rubrum trykt i Altliingsbogen s. A. Nr. vni. 6, S. 5;

ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsamliitgen for Skalholts Stift

1795
3
jevnf. Minnisverc) Ti&indi I, 165. — Siell. Reg. 81, 328''

—330. Original-Aftryk hos Hopffner. Qvart-Forr. for 1794,

S. 105-1075 Schou XI, 192-194.

FoROuDmNG, anga'aende Straf for Qvaksalvere, hvilke

under Navn af kloge Mænd eller Qvinder paatage sig

at helbrede Sygdomme iblandt Almuen, uagtet de ere

aldeles ukyndige i Lægekunsten, og de ved urelteligen

anvendte Medicamenter cidelægge de ulykkelige Mf-nne-

skers Sundhed og Forligbed, der ere saa eenfoldige at

si5ge Hjelp hos dem, og underkaste sig deres Kuur,

med videre Forholdsregler, til ai afværge, standse og

læge smitsomme og andre Sygdomme.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V,, at, da Vi

ere blevne underrettede om, at der paa endeel Steder

i Vort Rige Danmark findes mange Qvaksalvere, hvilke,

uagtet de ere aldeles ukyndige i Lægekunsten, paatage
*

sig at helbrede Sygdomme iblandt Almuen ; hvoraf Fcil-

Reskr. 4. Oktbr, 1799.

'J Canc. Plak. 8. Marts 1807.

1
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gen er denne: al de, der ere saa eeufoldige, at sOge 4794,

Hjelp hos disse vankundige Personer, ikke sjelden blive 5. Septbr.

ulykkelige Offere for deres Godlroenhedj ved aldeles at

tabe deres Sundhed og Farlighed for deres Livstid: —
saa have Vi ikke alene herved villel advare og formane

Alniiieu, al vogte sig for at belro« deres Helbred til

deslige uvidende Menneskers skadelige Behandling i

Sygdomstilfælde, og derimod benytte sig af de Foran-

staltninger, som Vor landsfaderlige Omhu har fdiet og

anviist til Hjelp og Redning; men Vi have endog fundet

^orncideul, ved alvorlige Straffe al afskrække saadanne

Qvaksalvere (der give sig Navn af kloge Mænd eller

kloge Qvinder) fra at misbruge deres ulykkelige Med-

borgeres Tilhd til at odelægge deres Helbred. 1 dette

Oiemærke befale Vi herved:

1) At Vore Embedsmænd, især Præsterne, skulle

ideligen og ved enhver given Leilighed advare Almuen

om den Uheld, de paadrage sig, der overlade sig til

saadanne uvidende Qvaksalvere, samt oplyse dem om
^en skadelige Indflydelse, indklemt Luft i deres Boliger,

Ui'eenhghed i deres Klæder og altformegen salt Spise

'^Qi' paa deres Sundhed, især i skorbutiske og veneriske

Sygdomme. — 2) Ville Vi hermed have indskjærpet

Forordningen af 47. April 4 782, af hvilken der skal

uddeles et tilstrækkeligt Antal Exeraplarer iblandt Land-

^'muen, paa det at Enhver i Sygdomstilfælde kan vide,

^vor han skal sege Hjelp. — 3) Vore Amtmænd skulle

P^a del kraftigste vaage over bemeldte Vor Anordnings

alvorlige Overholdelse, og noie paasee, at Enhver, for-

^emmeligen Landphysici og Districls-Chirurgerne, efter-

komme deres Pligter. — 4) Præsterne , de lonnede

og Godsejerne skulle (eller de Oplysninger, som
det har været muehgt for dem at erholde) ved hvert

^ars Udgang tilstille Amtmændene fuldstændige Ind-

beretninger: om der i Districtet, Sognet eller paa Godset
-bar yltret sig veneriske, skorbutiske eller andre farlige,

iseer smitsomme Sygdomme, samt hvilke Anstalter der-

1
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.1794. imod ere blevne fciiede, og hvad Virkning samme have

gjort Disse Indberetainger skulle Amtmændene der-

efter indsende til Vort Danske Cancellie, tillige med

deres egne Oplysninger og Anmærkninger desangaaende

;

hvilket Alt skal forelægges Os selv til Eftersyn. Lige-

som Vi og ville være underrettede, om Nogen, enten

af Vore Embedsmænd, eller Andre, maalte have ud-

mærket sig ved Ædelmodighed og fortrinlig Omhu for

denne Menneskelighedens Sag. — 5) Dersom nogen

Qvaksalver befindes at tage Syge under Kuur, og saa-

ledes at udsætte disse for Fare, da skal han straffes,

fdrste Gang med 20 Rdlrs Boder til Sognets Fattigkasse,

eller, i Mangel af Formue, hensættes i Fængsel paa

Vand og Brod i 8 Dage. Forseer han sig herimod an-

den Gang, da straffes han med at hensættes til 6 Maa-

neders Arbeide i Forbedringshuset, hvilken Straf for-

dobles, saa ofte han antræffes i samme Forbrydelse. —
6) Skulde Nogen, som ikke er egentlig Læge, have er-

hvervet sig udmærket Kundskab og fortrinlig Duelighed

i een eller anden enkelt Deel af Lægekunsten, eller i

at helbrede een eller anden Sygdom, da kan han, naar

han med Amtmandens og Physici Vidnesbyrd godtgjbr,

at besidde fornævnte Egenskab, vente, ii^jennem Vort

Danske Cancellie, at erholde Tilladelse at praktisere,

dog blot i det District, han boer, og at hans Ret til at

foreskrive Lægemidler indskrænkes til de Dele, han

har beviist sig at være kyndig udi. ,— 7) Paa det at

denne Anordning kan komme til hver Mands Kundskab,

skal den strax læses fra Prædikestolene, og Exemplarer

deraf nedlægges hos Sognefogderne, i\\ Almuens Be-

lærelse og Efterretning. Hvorefter de Vedkommende

sig allerund. have at rette. Givet paa Vort Slot Fride-

richsberg den 5. Septembr. 4794.

18. septbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmanfl Olaf

Stephensen og Amtmand Stephan Thorarensen,
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ang. Hrappsfi Bogtrykkenes Rettigheder til at ^794.

trykke Biiger. Khavn 13. Septembr. 1794. — 13. Septbr.

Canc. Brevb. for 1794, Nr. 4230, S. 795; jevnf. MinnisverS

Tifeindi I, 168.

P. M. Udi en med Hr. Stiftbefalingsm* og Hr.
'

Amtm* Erklæring forsynet Ansøgning har Bjdrn Gott-

skalksen af Rappsc5e anholdt om: 1) at det RappsOeske

bogtrykkene maatte tillades at trykke alle de Boger,

baade nye og gamle, som i Island behoves og Bogtryk-

keriet paa Holum ikke kan forlægge. — 2) at begge

bogtrykkerier herefter maatte være aldeles uafhængige

hinanden, saaiedes, at ethvert har lige Ret til at for-

^segge og trykke BcJger i alle Sprog og Videnskaber,

^og ethvert Forlags-Rettighed til de fra samme udgivne

eller udgivende BOger uforkrænket, ^aalænge det selv

formaaer at bescirge disses nye Oplag. — 3) at det

^appsoeske Bogtrykkene maatte lillades at forlægge og

ti*ykke den for Island anordnede nye Religions-Bog. —
^ Anledning heraf, og paa Grund af den afgivne Er-

ktering, skulle man, til behagelig Efterretning og Be-

J^jendtgjdrelse for Vedkommende, tjenstligst have Dem
Ijitueldet: at det Ansogte kan tillades. Det kgl. Danske

GauceUie den 13. Septembr. 1794.

Reskript til Stiftbefalingsmand Olaf Stephen- 21. Novbr.

sen Og Biskoppen i Skalliolts Stift, Hannes

S'innsson, ang. Anvendelse af en Kirkes Overskud

til Understøttelse for en anden. Khavn 21. No-
^eiubr. 1794. — Norske Tegn. 44 (XLIY), 433»'~434.

Christian den Syvende &c. V. S. B. T. Eftersom

Sognepræsten til Watnfjord udi Isefjord Syssel, Provst

Hf' Gudlog Svendson, for Os allerund. haver foredraget,

^t han ved sin Ankomst til dette Kald har fra Grunden

opbygl bele Præstegaardeu, tillige med en ny Tdm-
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1794. mer-Kirke, hvilket har kostet ham en betydelig Summa,

'^r^ saa at han for nærværende Tid har 160 Rd. 60 Sk.
21. Novbr.

tilgode hos bemeldte Kirke, som dog, for at blive i

fuldkommen Stand, endnu mangler Adskilligt, især tvende

ubrugelige Klokkers Omstcibning og en S5lvkalkes og

Diskes Forbedring, samt at han for 28 Aar siden lige-

ledes har opbyggel en anden ham tilhcirende Kirke paa

Kirkebol, som endnu er i god Stand, og har i Behold-

ning 88 Rd. 16 Sk. -- da ville Vi, efterfor" Hr. Provst

Svendsens derhos allerunderd. gjorte Ansogning, samt

eders derover afgivne Erklæring, allern. have bevilget;

at ham af bemeldte Kivkebol Kirkes i Behold værende

88 Rd. 16 Sk. maa udbetales 50 Rd., for at kunne be-

stride ommeldte Klokkers Omstdbning og Kalkers Re-

paration ved Watnfjord Kirke. Derefter I eder allerund.

have at rette og Vedkommende Saadant til Efterretning

at tilkjendegive. Befalendes &c. Kjcibenhavn den 21,

Novembr. 1794. [ad mandatum],

3. Decbr. Plakat ang. Species - ^lyntens Modtagelse i

Courant-Betalinger. Frederiksberg 3. Deeembr.

1794. — Ikke publiceret i Island, men optaget i Henhold

til Plak. 19. Martr; 1788. Emaneret igjennem Finance-Col-

legium. Original -Aftryk hos J. F. Schultz. Qvart-Forr. for

1794, S. 159—160^ Schou XI, 239-340.

Plakat, angaaende Species - Myntens Modtagelse i

Couranl-Belalinger i Kongerigerne.

Vi Christian den Syvende &c. G. V.; Da det er

bleven Os allerund. foredraget, hvorledes, ifOlge den

af Os befalede Realisation af Gourant-Banken i Kjoben-

havn, fra 1. Julii 1791 af og indtil 30. Junii 1794 er

uddraget af Omlobet og tilintetgjort for 2,250,000 Rd.

Couranl-Sedler, og at derved, og da de af den Danske

og Norske Species-Bank i Oniliib satte Species- Sedler

skal slaae i et aldeles ubetydeligt Forhold til ovenmeldte
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Summa, en f(5lelig Mangel paa Numeraire er foraarsaget,

til Hinder for Penge-Omsætningerne og Realisationen af

de ihændehavende, paa Dansk Gouranl lydende Penge-

Effecter, hvilken Mangel end ikke har kunnet hæves
ved Vores under 11. Julii sidstleden givne Tilladelse,

3t Species i samtlige Vore Kasser i Danmark og Norge
skal modtages for Courant-Oppebbrseler efter det For-

fold af 100 Rd. Species for 125 Rd. Dansk Gourant,

f'ller 1 Rd. Species for 1 Rd. 24 Sk. Dansk Gourant:

saa have Vi, for at befordre Penge- Oml5bet i Vore

Kongeriger Danmark og Norge, og indtil Vi i sin Tid

^fter Omstændighederne maatte finde det tjenligt og

nyttigt for benævnte Vore Kongeriger, imellem Species-

% Gouranl-Mynt gjensidig at indfore del i Hertui^dom-

ttiene ved Vores Forordning af 29. Febr. 1788 allerede

bestemte Forhold, allern. villet befale og anordne, lige-

som Vi og hermed befale og anordne: at i aile Cou-

^ant-Betalinger, Species -Mynt, naar den tilbydes i del

P'orhold af 100 Rd, Species for 125 Rd. Dansk Gourant,

^iier af 1 Rd. Species for 1 Rd. 24 Sk. Dansk Gourant,
af Alle og Enhver uvægerligen skal modtages og an-

sees for fuldkommen Betaling, men at i(3vi-igt, og uden
for dette Tilfælde, det skal have sit Forblivende ved
Vores udi Plakat af IQ. Martii 1788 givne allern. Be-

faling, hvorefter i Mandel med Species-Mynt og Species-
.

Sedler samme skal i Vore Kongeriger Danmark og Norge
kunne modtages og udgives, ligesom Vedkommende
^6(1 lunanden kunne overeenskomme, enten efter deres

1794.

S, Decbr.

Gours som Species, eller paa anden Maade. Hvorefter
Alle og Enhver sig allerund. have al rette. Givet paa
Vort Slot Friderichsberg den 3. Decembr, 1794.

Forordning ang. Respondentia-Breve. Khavn is. Decbr,

^9- Decembr. 1794. — Publiceret paa Althinget 1795

Hubrum trykt i Althingsbogen s.A. Nr. vm. 7, S. 6-65
Jevnf. Minnisverb Tibindi I, 165; ligeledes bekjendtgjort i Sy-
^<itialforsamlmgen

for Skalholts Stift 1795. SieU. Reg. 81, .

IS*
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4794. iS?**—459. Original -Aftryk hos Hfipffner, Qvart-Porr. for

19. Decbr. 1794, S. 166—168 j Schou XI, 244—246.

Forordning, som bestemmer Forholdsmaaden og

Forlrinsretlen, i Hensigt til de saakaldte Respondenlia-

Breve, elier Gjelds-Forskrivninger, der af de Handlende

eller Sofarende sædvanligen udstædes for Laan, enten

til et Handels-Foretagende, eller til Udredning paa Rei-

sen, imod at Eierne af Skib, Ladning, Foring eller Fragt

give Udlaaueren Sikkerhed i disse Ting, for de dem

forstrakle Penge og betingede Præmier.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. Y., at ligesom

Vi i Vor Forordning af 28. December 4792 have fastsat

den Fortrinsret , som tilkommer Skibsfolk for tilgode-

havende Hyre, samt den Orden, i hvilken en Skipper

bOr gives Udlæg i Rhederens Concurs-Bo, for udlagte

Penge eller trukne Vexler, til Skibets nødvendige Ud-

gifler paa Helsen: saa have Vi endvidere henvendt Vor

Opmærksomhed til den Deel af Lovgivningen, som be

slemmer Forholdsmaaden i, og Sikkerheden for de Laan,

der gjcires, enten til en Scifarendes Udredning, eller til

el Handels -Foretagende, hvilke iblandt de Handlende

gives Navn af Respondentia. Og da Vi have fundet,

at Plakaten af 28. Julii 4752 og Forordn, af 48. April

1787, ved at indskrænke dette Slags Contracter til den

ostindiske Handel, og li) Laan paa Ladning og Fciring,

ikke have givet dem den Udvidelse, som Handelens

. Fremme (der meget beroer paa Letheden i at kunne

erholde Pengelaan) udkræver, samt, at bemeldte An-

ordninger, ved at tillægge disse Contracter Benævnelsen

af Bodmerie-Breve (fra hvilke de dog, saavel i Hen-

seende til deres Oprindelse og juridiske Virkning, som

i tiere væsentlige Omstændigheder, ere forskjellige),

ikke med den forncidne Tydeligbed og Nciiagtiglied have

bestemt deres Natur og indbyrdes Forhold, saavel som

den Grad af Sikkerhed, dem, ifcilge heraf, bcir tillægges:

saa have Vi fundet for godt, deels at udvide de i for-
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benævnte Lovgivning fastsatte Bestemmelser, deels ud- 1794.

Irykkeligere at foreskrive de Forholdsregler, som, i 19- Decbr.

Hensyn til Respondentia, bor iagttages. Til den Ende

anordne og fastsætte Vi Folgende:

A) Respondentia -Breve, udslædte paa Skib. Fragt,

* Ladning eller Fbring, af disses Eiere elier deres Fuld-

Hiaegtige , bcir give Indhaveren Ret til , næst efter

Bodmerie-Breve og lovgyldige Pante-Forskrivelser, at

Qyde Forlods -Betaling af det Forsikkrede, saalænge

samme er i Skyldnerens Værge, — 2) Ere flere saa-

danne Respondentia-Breve udgivne paa forskjellige Tider

eg Steder, kan det ene ei gjælde fremfor det andet —
^) Men, dersom Nogen, der har forstrakt Penge til det

indladte Gods, derfor erholder et Respondentia -Brev,

^ed Specification paa de indladte Varer, og tillige Con-

^ossement paa Vårene, da skal saadan Creditor være

beretliget til forlods Betaling i delte Gods, fremfor dem,

*^er ikkun have almindelige Respondentia-Breve paa

Ladningen, hvad enten samme er ældre eller yngre.

—

^) Dersom flere Respondentia-Breve ere udstædte paa

Skib eller Fragt, eller enkelte Dele deraf, da nyder

enhver Creditor Betaling i Forhold til Værdien af det

Gods eller Eiendom, i hvilket ham ved Respondentia-

Bi-evet er givet Sikkerhed. — 5) \ Tilfælde af, at del

ved Respondentia-Brev forsikkrede Skib eller Gods enten

ved Salg eller paa andre Maader kommer i Trediemands

^''^rge, beholder Creditor sin personlige Tiltale lii Skyld-

fjeren. •— 6) Dersom det, der er pantsat ved et Respon-

dentia-Brev, aldeles forgaaer, formedelst ulykkelig Hæn-
delse, da h'6v Creditor have tabt sin hele Fordring;

^en i Tilfælde af Haverie og S5skade bor han nyde
betaling i det, som efter Omkoslningernes Fradragelse

bliver tilovers af Pantet, uden at have videre Tiltale lil

t>ebitors Person. — Ligeledes bor do paa det Pantsatte

"lider Reisen -anvendte forn(5dne Omkostninger forst

afdrages, forinden Creditor, efter Respondentia -Brevet,
kan være berettiget lil deri at soge sin Betaling. —
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1794. 7) 1 Henseende til de ovrige Bestemmelser, don ostin-

'^^'^^^^ diske Handel vedkommende, da bor det have sit For-

blivende ved Forordningen af 18. April 1787; ligesom

det og, i Henseende til de egentlige Bodmerie- Breve,

der af Skippere udstædes, bcir forholdes i Overeens-

stemmelse med Lovens 4. Bogs 5. Gap. Hvorefter de

Vedkommende sig allerund. have at rette. Givet i Vores

kongelige Residents-Stad Kjcibenhavn den 19. Decembr,

1794.

20. Decbr. Rentekammer-Skrivelse til Landfoged Finne,

ang. Blanquetter for Pensioner af Postkassen.

Khavn 20. Decembr. 1794. — At hvad ved Bian-

quet-Quitteringeme for Pensioner af Postkassen befales, om,

at Pensioner skal udbetales quartaliter og være afhentede in- ,

den 3 Uger fra Forfalds-Terminen, ikke kan iværksættes i

Island, hvorfor det, i Anledning af constitueret Landfoged,

Laugmand Magnus Stephensens Forestilling ved Promem. 6,

£eptbr. f. A., er blevet resolveret af Postkasse-Directionen un-

der 18. Novembr. d. A., at bemeldte i Blanquetterne gjorte

Anmærkning ikke angaaer Pensionisterne i Island. — Isl. Co-

pieb. Litr. Y, Nr. 1916.
'

27. Decbr. Cancellic-Skrlvelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen, ang. det islandske Landoplysnings-

Selskab. Khavn 27. Decembr. 1794. — Canc.

Brevb. for 1794, Nr. o879, S. 1782—1783; je^nf. Minnisvert)

Ti&indi I, 168.

P. M. Som udnævnt Præses for det i Island i delte

Aar opretlede Landoplysnings -Selskab har Hr, Stift-

. befalingsm. under 30. Augusl sidsti. deels begjært al

, maatie henvende Dem i forefaldende Begivenheder til

delle Collegium, deels understottet den af Bj(3rn Gott-

skalksen indgivne Ansogning: om Tilladelse al maatte

i del hrappsoiske Bogtrykkerie oplægge og aftrykke paa

Islandsk den af Biskop Balle og Dr. Bastholm udgivne

Religionsbog. — Til Svar derpaa skulle man tjenstligst
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^elde: al derimod Inlet kan være at terindre, da Can- 1794.

cclliel med Fornoielse vil underslotte et Selskab, der 27. Decbr.

en saa nyttig Sag, som den af Dem anfdrte, til

Gjenstand for dets Virksomhed. Det kgl. Danske Gan-

cellie den 27. Decembr. 1794.

Cancellie - Skrivelse til Stiftbefalingsmanden 1795.

Og Amtmændene i Island, ang. Pantebogers Ind- ^^j^^^^'*-

retning. Khavn 10. Januar 1795. — Canc.Brevb.

for 1795, Nr. 163, S 86. — Med Hensyn til Sagen om Skj(5de

og Pantevæsenet i Island jevnf. den ved For. 7. Februar 1738

Qorte Bemærkning.

P.- M. Del kongelige Rentekammer har tilsendt

dette Collegium en dertil indkommen Forestilling ' om,

3t Forordningen af 7. Februar 1738, angaaende Pante-

bisgers Indretning, maattc, for saavidl sammes Indhold

Bydende i det Væsentlige var passende og anvende-

ligt paa Islands Forfatning og Omstændigheder, dertil

'3 denne Forestilling til Rentekammeret fra Amtmand Stephan

Thorarensen 13. Febr. 1793 andrager, at en Præst har

solgt en Jord^ som han ved et thinglæst Document havde

pantsat til Kongens Kasse, som Caution for en Forpagt-

ning af kongeligt Jordegods, og i Anledning deraf fore-

slaaer Amtmanden, at For. 7. Febr. 1738 maatte blive udvidet

til Island. I Erklæring 23. August 1794 bemærker Stift-

amtmanden, deels at den nævnte Forordning ikke i Alt

kan være anvendelig paa Island, deels at den lieller ikke

kan ansees fornoden, ,,da enhver Sysselmand i Landet er,

ifblge den ham tillagte Instructions 17. Post [see Instrux

12. Juni 1789], forbunden til at holde en Protokol over

«ille Skjbder, Mageskifter, Forpligtelser, Pante- og Gave-

breve, ligesom desHge Breve oplæses aarlig for Laugthings-

retten, og indfares af Laugthingsskriveren i en til den

Ende ved Embedet bestandig beroende Protokol"
; og med

særegent Hensyn til det af Amtmanden paatalte Tilfælde,

da bemærker Stiftamtmanden^ at den omtalte Caution var

thinglyst for Laugthingsretten den 22. Juli 1785.
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1795. extendercs.— Foranlediget heraf skulde man tjenstligst

"^^'t^^^ have (Tit.) tilmeidet: at det, i Henseende til Pantebdgerne

i Island, indtil videre kan forblive ved den nærværende

Indretnina. Det kongelige Danske Cancellie den 10.

Januarii 1795.

28. Febr, Reiitekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Rettigheden til Laxefangst i

Elliflaå. Khavn 28. Februar 1795. - isi. Copieb.

Litr. Z, Nr. 13.

Vel see vi af den os ved Stiftauitm." Skrivelse af

26. August a. p. tilstillede Extract af Biskop Wilchins

Maaldage, at Vidoe Kloster har i Aaret 1395 eiet det

halve Laxefiskerie i Ellideaaerne, eller nu kaldet Heller-

aaen, men da paa den ene Side dette Kloster er ved

Reformationen seculariserel, og paa den anden, at dette

Gods el heller kan ansees lige med Kirkegods, da for

end Hospitalets Forflyttelse fra Vidde sammesteds ikkuns

var en Hytte til Gudstjeneste for Hospitalslemmerne, og

siden den Tid ikkuns et af Landfogden til hans Huses

Tjeneste opfcirt Gapel, saa finde vi ikke at der paa

dette Capels Vegne kan gjores Paastand paa de halve

Indkottisler af dette Fiskerie, og forsaavidt disse skulde

tjene til Capellets Istandsættelse, da finde vi ei heller

at dette i nogen Maade h'6v komme den kongehge Kasse

lil Byrde, da det ansees for overflSdigt, men bliver for

Hr. Sliftamtm." Regning i Tilfælde at De skulde cinske

det vedligeholdt. Derimod bliver Henrik Scheels ind-

givne Ansøgning, om al tillades at vedblive denne For-

pagtning paa Livstid mod 48 Rd. 58 Sk., herved ind-

vilget, paa lige Vilkaar som han hidtil har været i

Besiddelse af denne Forpagtning, hvilket Hr. Stiflamtm.

tjenstligst anmodes at give ham tilkjende, da Landfog-

den er lillagt fornoden Ordre om at indfordre Afgiften.

Rentekammeret den 28. Februar 1795 \

'3 den paaberaabte Ordre til Landfoged Finne s. D., Copieb
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Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Sporgsmaal om en Ydelse til

Stiftamtmands- eller Amtmands-Embedet i Sonder-

Amtet. Khavn 28. Februar 1795. — isi. Copieb.

^itr. Z, Nr, 36.

I Anledning af hvad det har behaget Hr. Stiftamt-

'^anden at forestille ved Prom. af 18. Aug. a. p. om de

2 Ttinder Smcir, som tilforn ere svarede af Gufunæs til

fiessested, kunne vi ikke undlade at formelde: at fra

begyndelsen var det bestemt, at dette Smor skulde ydes

Vidde til Bessested, formedelst dennes Maverhed.

•
^^ denne Ydelse derefter, ved Hospitalets ForQyttelse,

®^ gaaet fra VidOe til Gufunæs, finder man ikke at

Være bifaldet ved nogen særdeles Afhandling eller Re-

solution her fra Kammeret, og da nu Hr. Stiftamtm. er

^ Besiddelse af Vidde, som denne Byrde egentlig paa-
laae, og ikke af Bessested, hvortil den var henlagt, saa

ausee vi ikke at denne Ydelse til Stiftamtmands- eller

^^tmands -Embedet i Sonder- Amtet under disse Om-
stsendigheder fremdeles kan finde Sted. Rentekammeret
den 28. Februar 1795.

h

Forordning ang. Namsdommes Execution. 20. Marts.

Khavn 20. Marts 1795. — Publiceret paa Althinget

sst. Nr. 14. — I Skriv. 15. Septbr. 1795 hav Stiftamtm.

yderligere sdgt at begrunde den gamle Klosterkirkes Ret

til Laxefiskeriet, men under 24. Mai 1796 (Copieb. Litr.

Z, Nr. 369) gjentager Kammeret, at det ikke vil erkjende

Vidde Kirke for andet end Capel, hvortil ingen Menighed

skulde have hdrt, uden (jmaaskee de af Kannikerne ind-

tagne Hospitalslemmer'* (1). Laxefiskeriet menes derfor

ikke at være henlagt til Kirken, men til Kannikernes Bord,

og hvad Capellet selv angaaer, da vil Rentekammeret, hvis

Stiftamtm. ikke skulde attraae dets Vedligeholdelse for

egen Regning til egen BekvemmeUghed, andrage paa dets

Nedlæggelse.



sos Fob. om Namsdommes Exbcutton.

1795. 1795 og Rubrum trykt i Althingsbogen s. A. Nr. viii. 8, S.

20, Marts. 6; jevnf, Minnisver£) Ti&indi I, 165; ligeledes bekjendtgjort i

*
'""^^—

^ Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1795. - Siell. Reg. 81,

596—597. Original -Aftryk hos Hdpflner; Qvart-Forr. for

1795, S. 10—llj Schou XI, 251—252.

Forordning, der indeholder nærmere -Forklaring og

yderligere Bestemmelser, i Hensigt til de Forholdsregler,

som, if(5]ge Forordningen af 17. Maji 1690, b(5r iagttages

ved Namsdommes Execulion.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at, da Vi

have fornummet, al der, skal være forskjellige Meninger

om den rette Forslaaelse af Forordningen under 17.

Maji 1690, forsaavidt denne befaler, at Namsdomme,

som ved Hjemlhinget eller Overretierne erhverves, skulle

exeqveres inden Aar og Dag, og, naar de længere Tid

henhvile, ikkun ansees som Obligationer eller Beviser

paa Gjelden: — saa have Vi, for at afværge Retter-

gangs-Træller angaaende de Spbrgsmaale, som i denne

Anledning ere anseete tvivlsomme, nemhg: — a) om
en saadan Dom kan holdes i Kraft, efter fornævnte

Tids Forl5b, naar Udlægs-Forretningen betimeligen er

begyndt, saa at Domhaveren, ifald hans Fordring ei

derved er bleven fyldestgjort, siden kan vedblive at

gjore lndf(irsel hos Skyldneren, ifolge samme Dom, uden

at denne fornyes? og — b) om bemeldte Forordnings

Regel ogsaa bor anvendes paa de Domme, der afsiges ved

Hoiesterct? — fundet for godt, i Overeensstemmelse

med de Grundsætninger, paa hvilke denne Lovgivning

er byggel, herved at fortolke den, samt dertil at foie

disse noiere Bestemmelser:

1) Indfdrseler efter Namsdomme (d. e. : saadanne

Domme, hvorved Nogen er kjendt pligtig til at betale

Penge), bcir være fuldbragte og sluttede inden Aar og

Dag, fra deres Afsigelse at regne; dog med den Und-

tagelse, at dersom Executions -Forretningen er begyndt

i de sidste Dage af den fornævnte Tidspunkt, og samme
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ikke, formedelst dens Vidlloftighed, kunde tilendebringes 1796.

forinden Terminens Forlob, b'6r Dommen beholde sin
^^"J^lj^^

Kraft, saalænge Udlægs-Forretningen uafbrudt vedbliver;

men, lader Dorahaveren den henhvile i et storre Tids-

rum end 8 Dage, maa ingen videre Execution skee

efter bemeldte Dom, f5rend den ved Fornyelse er

bleven sat igjen i Kraft. - - 2) Denne Regel bOr ogsaa

gjælde i Hensigt ti! Namsdomme, der ere afsagte ved

Hdiesteret. — Derefter de Vedkommende sig allerund.

have at rette. Givet i Vor kgl. Residentsstad Kjbben-

havn den 20. Marlii 1795.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 21. Marts.

Stephensen, ang. opdrevet Gods af nogle i Havet

Opbrændte Skibe. Khavn 21. Marts 1795. —
Isl. Copieb. Litr. Z, Nr. 72.

I Anledning af hosfolgende Foresporgsel fra den

konstituerede Landfoged Laugmand Magnus Stephensen,

om, hvorledes blev at forholde med noget Gods, som

drevet i Land ved den Leilighed at nogle Skibe ere

franske Capere opbrændte i ScJen, maae vi tjenst-

ligst have Hr. Stiftamtm. anmodet at beordre Landfog-

^en at behandle delte Gods som andet Vrag, i Over-

^^nsslemmelse med Anordningerne. Rentekammeret

den 21. Marts 1795.

Forordning ang. Appel i Skiftesager. Khavn 10. April.

April 1795. — Publiceret paa Althinget 20. Juli

1796 og Rubrum trykt i Ålthingsbogen 1796, Nr. XVIIT. 1,

^- 13^ jevnf. Minnisver& Ti&indi I, 165; ligeledes bekjendt-

^^rt i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1796. — Siell.

^^g* 81, 632. Original-Aftryk hos Hopffner. Qvart-Forr. for

^"^95, S. 20 5 Schou XI, 259.

FonoRDNiNG, som bestemmer, hvorledes Samfrænde-
Skifter bcir paaankes.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at Vi, i



so i Fob. on Appel i SKiVTESÅGEn.

1795. Betragtning af, at Vore Love ikke udtrykkeligen fore-

'J^'^^^^^
skrive, hvorledes de Skifte-Forretninger, som, ifolge

kongelige Bevillinger, holdes af Samfrænder, skulle paa-

ankes, i Tilfælde af, al Nogen anseer sig derved for-

nærmet, have fundet fornodent al afhjelpe denne Uvis-

hed i Lovgivningen, der baner Vei til Formalitets-Trætter,

angaaende dette Sporgsmaals Afgjorelse ved Domstolene,

hvor Udfaldet endog er usikkert, efterdi de Lovkyndiges

Meninger desangaaende ere deelle. Til den Ende fast-

sætte Vi herved som Regel, at saadanne Samfrænde-

Skifter b5r indstævnes for den Overret, under hvis

Paakjendelse den almindelige Skifterets Behandlinger

hore, paa det Sled, hvor Samfrænde -Skiftet er holdt.

Hvorefter de Vedkommende sig allerund. have at rette.

Givet i Vor kongelige Residentsstad Kjiibenhavn den

10. April 1795.

10. April. Cancellie - Plakat angaaende oflfentlige Stif-

telsers Midler. Khavn 10. April 1795, —
Publiceret paa Althinget 20. Juli 1796, og Rubrum trykt i

Althingsbogen s. A. Nr. xviii. 2, S. 13, jevnf. Minnisverb

Ti&indi I, 165 ^
ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen

for Skalholts Stift 1796. — Original - Aftryk hos Hopffner.

Qvart-Forr. for 1795, S. 21—23; Schou XI, 259—261.

Plakat, som indeholder Regler og Bestemmelser,

der bor iagttages i Hensigt til Sikkerhed for de offent-

lige Stiftelsers Midler,

Paa det at der kan haves den fuldkomneste Be-

tryggelse for de offentlige Stiftelsers Midler, har Hans

kongelige Maj* allern. befalet, at folgende Regler paa

det ndieste skulle iagttages og fdlges:

I) Skifteforvaltere i Stervboer elier andre Boer,

hvor det kan vides eller formodes al de offentlige
L

Stiftelser have noget Krav, skulle ufortovet indberette

til vedkommende Stiftamtmand og Biskop, naar et saa-

dant Bo tages under Behandling, paa det at disse un-

L
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der Skiftet kunde paasee den vedkommende Stiftelses 1795,

Bedste, tale dens Ret, annamme hvad den tilkommer, 10. April.

f>g sSrge for, at Pengene igjen strax udsættes paa

Rente, mod sikkert Pant, saaledes som fcilgende § 2

fastsætter. — I5vrigt b5r deslige Obligationer til Stif-

telser udtrykkeligen nævne, hvilken af de offentlige

Stiftelser den laante Sum tilhorer; ligesom og Stiftamt-

manden og Biskoppen derpaa skulle tegne, at samme
6» kunne overdrages eller afhændes, uden deres Sam-
tykke; hvorefter bemeldte Obligationer, saavel som andre

Pantebreve, der ellers paa Skiftet kunde være blevne

en oflFentlig Stiftelse udlagte, med lige Paategning for-

synede, overleveres den vedkommende Forstander eller

Værge, imod hans Beviis, for derefter at kunne ind-

fordre Benterne og iagttage det videre fornodne; hvor-

"3ed Stiftamtmanden og Biskoppen skulle have det

nciieste Tilsyn. — 2) Der maa ikke, paa nogen Eien-

dom, udlaanes mere end -/a Dele af den Værdie, som
derpaa sættes ved lovlig Taxation, hvilken Skyldneren
selv bekoster; saa bor ei heller enten Naadsens Aar,

©lier Eiendomme, der ere behæftede med ældre Prio-

"tet, antages til Sikkerhed for de offentlige Stiftelser.

Icivrigt bor Stiftamtmanden og Biskoppen paasee, at

Stiltelsernes Panter ikke forringes, samt at deres Byg-

mnger altid forsikkres i Brandkassen; i hvilken Hen-
seende vedkommende Regnskabsforere skulle, paa Li*

sterne over de udestaaende Kapitaler, i en særskilt

Rubrikke anmærke, om Hypothekerne behbrigen ere

forsikkrede, og for hvilke Summer. — 3) Skulde en
offentlig Stiftelse blive tillodnet Deel i Jordegods, Huse,
eller deshge, da skal et saadaut Udlæg strax paategnes,

saaledes som 1. § fastsætter, oa derefter til næste
^'iing, under den Ret Eiendommen horer, paa Stiftel-

sens Bekostning, pubUceres. — I Skyldneres Boer raaå
det ei være tilladt, at udiægge Stiftelserne enten usikkre
Pante -Forskrivelser, eller Vexel- Obligationer og andre

1
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1795. l(ise Gjælds-Beviser, saa længe der haves rede Penge

^^^'^^^^og betryggende Pante -Obligationer. — Naar dette ei

iagttages, skulle Vedkommende derfor staae Stiftelsen

lil Ansvar. — 4) Dersom Nogen nu skulde, imod For-

modning, sidde inde med offentlige Stiftelsers Midler,

uden derfor at have stillet Sikkerhed , biJr de uopliol-

deligcn udstæde saadanne Pante-Obligationer, hvormed

Stiftelsen kan være betrygget, eller og til Stiftamtmanden

og Biskoppen, under Lovens Tvang, udbetale Pengene,

med hvilke da omgaaes saaledes, som 2. § foreskriver.

— 5) Samtlige Regnskabsførere ved de offentlige Stif-

telser bor, ved hvert Aars Udgang, slutte deres Regn-

skaber, og, i det seneste inden Februarii Maaneds Ud-

gang, indlevere dem lil Stiftamtmanden og Biskoppen;

det, som da overskyder fra Indtægter og Renter, til-

lægges Gapilalen, og besorges udsat paa den anordnede

Maade. — 6) Endeligen skulle Stiftamtmændene og Bi-

skopperne, saasnart denne Plakat er kommen dem til-

hænde, forfatte og lade thinglyse en rigtig Fortegnelse

over dem, som ere Forstandere og Oppeborsels-Betjente

ved de offentlige Stiftelser; hvilken Thinglysning (der

forrettes uden Betaling) ogsaa i Fremtiden bCr foran-

staltes, saa ofte der skeer nogen Foraadring, i Hen-

seende til bemeldte Tjenesters Besættelse med nye

Embedsmænd, paa det at Enhver derom kan være

underrettet; efterdi Stiftelserne derefter hos dem skulle

have Fortrinsret til Betaling, fremfor alle senere gjcirende

IndfcSrseler og udstædende Pante - Forskrivninger.

Hvilke foranfOrte Bestemmelser herved, til enhver Ved-

kommendes allerund. Efterretning og Efterlevelse, be-

kjendtgjores. Det kongelige Danske Cancellie den 10.

April 1795.

11. April, Cancellie - Skrivelse til Amtmand Stephan

ThorarenseHj ang. Laugmænds Reise-Omkostninger

til Extra-Laugthing i Oelinquent-Sager. Kbavn
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Canc. Brevb. for 1795, Nr, 1795.den 11. April 1795. —
1591, S. 890.

P. M. I Anledning af den hertil indkomne og med
Hr. Amtmands Erklæring forsynede Ansogning, hvori

Sysselmand Svendsen i Sandre-Muie Syssel anholder

*^ni Eftergivelse af det Halve af den ham til Udredelse

paalagte Andeel af Vice-Laugmand GrOndals Reise-Om-

^ostninger der til Sysselet, for at holde et Exlra-Laug-

^hing i en Delinquent-Sag, og at dette maatte godtgjores

Justits-Kassen: — skulde man, efter at have derom
ft^rt Brevvexling med det kongelige Bentekammer, her-

^Gd tjenstlig melde: at deslige Omkostninger ikke, efter

'Anordn, af 16. Novbr. 1764 om den islandske Justits-

Kasse, deraf kan være at udrede. Hvilket behageligen

Maatte tilkjendegives Vedkommende. Det kongelige

danske Gancellie den 11. April 1795.

11. April.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 9. Mat.

Stephensen
,

ang. Klipfiskvirkningen i Island.

^l^avn 9. Mai 1795. — I Anledning af, at den danske

^onsul i Barcellonaj de Lerrard, havde indberettet, at den is-

landske Klipfis'k, som for Tiden fartes til Spanien, var ikke saa

som i den kerl. Handels Tid, men at den derimod foren stor

^el var gul og dbd af Farve, enten fordi at den saltedes for

ujævnt, eller og med altfor skarpt Salt, eller og at den laae
^or længe far end den saltedes ; — anmodes Stiftamtmanden

^) at foranstalte publiceret paa Thinge, at de Fiskende for

emtiden burde vise sttirre Flid og Omsorg for at virke deres
Produkter til gode Handelsvare. Isl. Copieb. Litr. Z, Nr. 110.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf Ste-

Phenseu, ang. Reisepenge for losladte Tugthus-
*^nger. Khavn 6. Juni 1795. — Oanc. Brevb.
for 1795, Nr. 2540* S. 1421

j
jevnf. MinnisverS Ti&indi I, 165,

jvor den dog urigtigen anfOres som kongelig Resolution af
o. Juni 1795.

^' ^' Poj* at forebygge, at Ingen, som indsættes

6. Juni.
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1795. i Tugt- eller Forbedringshusene, skal, ved LiSsladelsen

^JmiT formedelst Mangel af det Nodvendige lil Befor-

dringen til sit Hjem, gives Anledning til at gj(5re sig

skyldig i ny Forbrydelse, har det behaget Hans konge-

lige Maj» ved Resolution af 29. f. M. at befale: at en af

Tugt- eller Forbedringshusene losIadL Delinquent maa

til sin Hjemreise forundes en Tærepenge af 4 Skill for

Milen. Man skulde altsaa herved tjenstligst tilmelde

Hr, Stiftamtra. denne kongelige Resolution til behagelig

Efterretning og videre fbiende Foranstaltning. Det kgl.

Danske Cancellie den 6. Junii 1795^

I. Juli. Kongelig BekjendtgjSrelse ang. frivillige Gaver

i Anledning af Ejobenhavns Ildebrand. Frede-

riksberg 1. Juli 1795. — Bekjendtgjort i Synodal-

forsamlingen for Skalholts Stift 17965 jevnf, Minnisver& Tibindi

I, 165. — Siell. Reg. 81, 755''-756. Original-Aftryk paa et

Heel-Ark) Qvart-Forr. for 1795, S. 194-195; Schou XI, 302. —
IM. Stephensens Skrift; „Island i det attende Aarhundrede", S.

356 angives de fra Island i denne Anledning indsamlede Gaver til

1740 Rd» 92-/2 Sk.

Kongelig Indbydblse til frivillige Gaver, for at un-

derstbtte de fattige Brandlidte i Kjobenhavn.

1 det forl5bne Aar saae Vi Vor kongelige Bolig at

blive et Rov for Ilden. Vor Bekymring over dette Tab

blev lettet, ved Vort trofaste Folks omme Deeltagelse.

De udmærkede Prover, Vi da imodtoge paa Vore elskte

Undersaatlers urokkelige Troskab og Hengivenhed, ud-

slettede Vor Sorg, og gav Rum for behagelige Følelser

i Vorl Hjerte. — Men, med fordobblet Smerte fble Vi

det Uheld, som i disse Dage atter har rammet Fædrene-

landet, ved den betydehge lldsvaade, som er overgaaet

Staben Kjcibenhavn, af hvis Indvaanere et stort Antal

er blevet sat i den beklageligste Forfatning. Gjennein-

ligelydende Canc. Skriv, er a. D. afgaaet til alle Tugthus-

Directioner i Danmark og Norge. Fogtm. VI. 8, 163.
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^**ængt af Medlidenhed over disses ulykkelige Skjæbne,

snstrænge Vi alle Vore Evner, og udtænke alle muelige

Rjelpemidler, til at formilde deres tunge Kaar, Iblandt

*^'sse Midler regne Vi ogsaa Virkningen af den Ædel-
^

»Modighed og Velvillighed, til at underslbtte nSdlidende

Medborgere, der er Vor Nation saa egen, at den ud-

§j(5r et Hovedtræk i dens Gharakteer. — I Tillid hertil

'ndbyde Vi Enhver, efter sin Evne, at ville utvungen

^sekke broderligen sin Haand, til at hndre de fattige

^t'andlidtes Nod. — Forvissede om, at denne Vor lands-

faderlige indbydelse ikke vil bhve forgjæves, befale Vi

herved, at den strax skal oplæses fra alle Prædikestole

' Danmark og Norge, samt at frivillige Gaver til for-

^^^vtile Brandlidte derefter skulle indsamles, ved at

lade CoUecl-Boger ombære og Bækkener udsætte for

^h'kedSrrene, paa en dertil forud bestemt og bekjendt-

Sjori vis Tid. — Naar denne Foranslaltning af vedkora-

"^^nde Ovrigheder er bleven iværksat, skulle de uop-

^^^^deligen aflægge Regnskab til Vort Danske Gancellie,

de Summer, ^som fra ethvert Sted ere indkomne,
^^vet paa Vort Slot Friderichsberg den 1. Julii 1796.

Forordning ang. Forligelses Commissioners lo- J^ii-

^tiftelse
i Danmark, samt i Kj obstederne i Norge.

Frederiksberg 10. Juli 1795'. — Publiceret paa

^mget
Juli 1796, og Rubrum trykt i Althingsbogen

Nr. XVIII. 3, S, 13^ jevnf. Minnisver^) røindi I, 165.

Siell. Reg. 81, 769— 776. Original- Aftryk hos Schultz.
'^vart-Forr.

for 1795, S. 76—91 5 Schou XI, 310-323.

Forordning om Forligelses -Commissioners Stiftelse

^eralt
i. Danmark, samt i Kjobstæderne i Norge.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at, ligesom

'J ^'or. 20. Januar 1797; Gane. Skriv. 19. Septbr. 1795 og

August 1798.

L



2i0 For. om Forligelses-Commissioner.

1795. det er en af de behageligste Gjenstande for Vore On-

10. Juli. sker, at kunne, ved mindelige Foreninger, see unod-

vendige og bekostelige Rettergangs-Trætter imellem Vore

kjære og troe Undersaatlere forebyggede, saa have Vi,

til at opnaae dette Vort landsfaderlige Oiemærke, fundet

for godt, herved at stifte en Forligeises-lndretning, hvil-

ken strax skal indfores allevegne i Danmark, samt i

Kjobstæderne i Norge. — Vi ville derefter, ved nær-

niere Anordning, ogsaa udstrække den til Norges Land-

beboere, med saadanne Forandringer, som, efter dette

sidstbenævnte Riges locale Omstændigheder, lindes

passende. — De Forholdsregler, som i denne Henseende

b5r iagttages, ere fcilgende:

1. Gap, Augaaende ForligelHesvæsenets Indretning ^

Ejdbenhavn, — 1] I KjObenhavn skal en ForJigelses-

Commission strax oprettes, og være sat i Virksomhed

inden 4 Uger fra denne Vor Anordnings Bekjendtgjcirelse.

— 2) Denne Commission skal bestaae af een Assessor

i Hof- og Stadsretten, tillige med een af Magistraten og

een af Stadens 32 Mænd..— 3) Hof- og Stadsrettens

Lemmer vælge selv den iblandt dem, som skal tage

Sæde i Gomiiiissionen. — 4) Den saaledes udnævnte

Assessor bbr vedblive at foreslaae dette Embede i

Aar, og fritages imidlertid for andre Forretninger. Der-

efter skeer et nyt Valg, fra hvilket han dog ei skal

være udelukket, med mindre han selv undslaaer sig

derfor. — 5) I Henseende tii Magistraten og de

Mænd fordeles derimod Arbeidet saaledés, at disses

Lemmer efter Omgang skiftes til imellem sig, enten

maanedsviis eller ugeviis, at tage Sæde i Gommissionen;

og hvad de 32 Mænd angaaer, da maa det ogsaa væi'^

dem tilladt at omskifte dagviis, naar de finde dette

beqvemmere. Idvrigt maa Overpræsidenten være fri-

taget for at sidde i Forhgelses - Commissionen , med

mindre hans andre Embeds-Forretninger tillade ham

tage Deel i disse, da saadant ikke skal være ham fov-

meeut. — 6) Til Skriver i Commissionen (hvis Protokol
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authoriseres af Gancelliet) udnævner Hof- og Sladsretlen 1795.

*^t5n af dens dueligste Copiisler, som da befries fra 10. Juli.

andet Arbeide i Retten. — 7) Dette Foriigelses- Institut

skal ikke være hinderligl i, al jo Magistraten, naar

enten Klager umiddelbar til den indkomme, eller samme
blive den tilstillede fra Os og Vore Gollegier, bbv soge
at forene de tvistende Parter. ~- 8) Saa skal og Dom-
nieren ved Hof- og Stadsrettens andet Vidnekammer,
ligesom hidindtil er skeet, prcive Forlig imellem Parterne

1 de Sager, som der foretages og behandles, efter Kla-

ger.
9) Ligeledes bOr Sciretten, saavel som Dommeren

* Gjelds-Gommissionen
,

og i Gjæsteretten, forscige at

bringe de Sager, som hore under deres Paakjendelse,

^»1 oiindelig Afgjorelse, f(irend de antages til Rettergang.

'^O) Endelig skal Polilieretten vedblive at folge de

som Vi ved Forordningen af 5. Julii 1793 have
foreskrevet,

i Hensigt til Forlig, ved bemeldte Ret, og
voraf Vi allerede have med særdeles Velbehag seet

ønskeligste Virkning. — 11) Heraf fiJlger da, at de

S^*') som, efter deres Natur, hore under de i 8., 9,
og

10. §§ benævnte Retter (til hvis Omsorg det er ble-
yen overdraget, selv at bevirke Foreninger), ei blive

jenstande for den almindelige Forligelses-Gommissiou.

Gap. Angaaende Indretningen i de øvrige Kjob-
*æder i hanmark og Norge. — 12) I enhver af de ovrige
^obstæder

skal Magistraten foreslaae 4 eller 6 af de
"^^6st oplyste og retskafne Mænd iblandt Byens Ind-
vaanere, af hvilke det hele Borgerskab, efter fleste Stem-

' Vfielger 2 til at være Forligelses - Gommissarier.
>sse bcir (saafremt de ikke have lovligt Forfald, eller

^ ^g Aarsag
til Undskvldning) hvad enten de ere

staae
paatage sig dette Embede, og fore-

samme
i 3 Aar; dog maae de ikke begge afgaae

^engang
^ men der skal forholdes ved Omskiftning

P^a samme Maade, som del i D. L. 3—18—3 og N. L.

^ Art. er befalet, i Henseende til Overformyn-

14*

i
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|795. dere. Dersom tier i nogen af de smaae Kjobstæder

10. Juli. ilcke skulde findes saa mange kyndige Mænd al bringe

i Forslag til Mæglere, som ovenanfort, raaa Antallet efter

Ledigheden indskrænkes, endog indtil een, naar ei flere

kan haves. — lovrigt bor Prokuratorer være undtagne

fra at vælges til Forligelses -Commissarier, efterdi de

tvistende Parter forud kunde have benyttet sig af deres

Raadforsel. — 13) Disse Fredsmæglere bor, saa længe

de ere i delte Epabede, være befriede for alle andre

personlige Onera, saa længe der findes Nogen iblandt

det ovrige Borgerskab, som dertil er beqvem og duelig.

— 14) Forligelses-Gommissionens Protokol fores af By-

skriveren, og authoriseres af Stiftamtmanden, eller af

Amtmanden, hvor denne er Ovrighed paa Stedet. —

-

15) Den forsle Gang de udnævnte Mænd tage Sæde i

Gommissionen, skulle de i Protokollen indfore og under-

skrive deres Embeds-Eed saaledes: — ^^Jeg N. N., som

af Borgerskabet i N. N. By er valgt til Mægler i For-

ligelses-Gommissionen, lover og sværger, at jeg med

yderste Kræfter skal soge at befordre mindelig For-

ening imellem Parterne, i alle de Sager, som indkomme

for bemeldte Commission, og at jeg dertil skal bidrage

med al muelig Nidkjerhed og Redelighed, efter mine

Evner, samt efter min bedste Overbeviisning og Sam-

vittighed. Saa sandt hjelpe mig Gud og hans hellige

Ord!" — 16) I de Kjobstæder, hvor Stiftamtmændene

boe, ville Vi, at de, saa ofte andre Embeds-Forretninger

, tillade det, skulle selv være tilslæde i ForHgelses-Gom-

missionen, for, ved deres umiddelbare Mellemkomst og

Indflydelse, at befordre Enighed imellem de tvistende

Parter; og, naar de besdge andre Byer i deres Stifter,

ville Vi paa lige Maade have Forligelsesvæsenet , der

anbefalet til deres Omhu og Medvirkning. Denne Re-

gel bdr ligeledes iagttages af Amtmændene, i Hensigf

til de Kjobstæder, som ere eller herefter blive henlagte

under deres Amter.
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Hi. Cap. Angaaende Indretningen faa Landet i Dan- 1795.

mark — 17) Paa Landet skulle Amtmændene selv fore- 10. Juli.

siaae Forligelsesvæsenet og soge at iilveiebringe For-

ening imellem Parterne, forend disse maa lillades at

skride til UeUergang. Men, hvor Amternes Vidtloftighed

udfordrer det, skal Amtmanden, paa de fraliggende

Steder, beskikke de dueligste og redeligste Herreds-

fogder, eller andre bekjendte retskafne og kyndige

Mænd, som ville paatage sig denne hæderlige Forret-

^^fig, til Forligelses-Gommissarier, paa sine Vegne, og

lydeligen bestemme , samt ofiPentligen bekjendtgjOre

^reendserne for det Distrikt, som i denne Henseende

betroes enhver af disse; og bor samme, efter Muelighed,

inddeles saaledes, at ingen af Dislriklets Beboere faaer

^^nger end 4 Miles Vei til Commissionen. — 18) Pro-

tokollerne authoriseres af Amtmanden, og fores af For-

*'gelses-Gommissario selv. eller dennes Fuldmægtig.

IV. (jAp. Angaaenit hvilke Sager der ere Gjenstande

Forligelses-Commissionerncs Mellemhandling og Mceghng.

19) Alle civile Sager i Almindelighed, hvad enten

angaae Eiendomme, Rettigheder, Gjælds-Fordringer,

®*^6r andet, skulle være Gjenstande for Forligelses-

^sesenet; hvorfra dog undtages: — a) Sogsmaale efter

Vexler, eller Vexel-Obligationer. — b) Fordringer i Sterv-

boer og FaUit- eller Opbuds -Boer, efterdi Processes-

*^"^tostninger ikke finde Sted i disse Tilfælde ved
^(irste Inslance. — ^0) Det bor iagttages, at, naar noget

^•^gsniaal begynder med Forbud eller Arrest, Sagaoge-

da, efter at saadan Forretning er skeet, indkalder

sm Vederpart til Forligelses-Gommissionen. Men, der-

som Forening ei der kan bevirkes, forfølges Arresten

^ller Forbuddet ved Stævning lil den forste Hettesdag,
som holdes, efter at Sagen or bleven henviist fra Gom-
fissionen til Domstolen. — 21) ] Henseende til det

Slags Sager, som ei kan paaskjonnes. uden foregaaende

Granskning paa Aastædet, da bor Vedkommende, fcir

end de henvende sig til Mæglerne, lade holde de for-

h
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1795. nbdne Besiglelses-Forretninger, lil Sagens Oplysning,

10. Juli. efter L 1. B. 17. C. — 22) Fornærmelser ved Ord eller
"""^"^

Gjærninger, naar samme paatales af den forurettede

Pari selv, bbr ligeledes andrages for Forligelses -Com-

missionen, fOrend der desangaaende skrides til Retter-

gang; og Lovens 1. B. 24. C. 8. Art. skal ikke være til

Hinder i deslige Sagers mindelige Afgjiirelse, omend-

skjcindt deraf kunde flyde Slagsmaals-, Volds- eller

, 3-Marks-Bcider, — 23) Men de Sager, som af Justits-

væsenet paatales eller anlægges , efter vedkommende

Collegiers eller Ovrigheders Foranstaltninger, indstævnes

strax for Retten. — 24) Endeligen bor Lovens 1. B. 5.

C. 2. Art., og dens 3. B. 4. C. 4. Art., der handle om

ærerorende Sigtelser imod Ovrigheds-Personer og Ret-

tens Betjente, blive i Kraft — 25) I Ægteskabssager,

naar begge Parter ere tilstæde, skal Forligelses -Com-

missionen forscige at bringe de tvistende Parter til

Enighed, og ti! at vedblive at leve tilsammen; men,

kan Forening ikke paa denne Maade træffes, da maa

Gommissionen ' ikke bevilge enten Skilsmisse til Ægte-

skabets Ophævelse, eller Adskillelse fra Bord og Seng,

hvilket alene skal hore til vedkommende Retters og

Ovrigheders Åfgjorelse; dog maa det være tilladt, i del

sidstbenævnte Tilfælde, at imodtage begge Ægtefællers

Forening om de Vilkaar, med hvilke de samtykke i at

leve adskilte, paa det at samme kan blive til Regel, i

Fald Separation siden bevilges. — 26) I de Sager, som

indklages for Politiretten, skal denne Ret selv, naar

Sagen angaaer private Fornærmelser, forsoge al bevirke

mindeligt Forlig imellem Parterne, uden Hensigt til Lo-

vens 1. B, 24. C. 8. Art., paa den samme Maade, som

ved Forordningen af 5. Julii 1793 § 8 er befalet, an-

gaaende Politiretten i KjObenhavn. — 27) Ligeledes bor

forholdes i Gjæsterets-Sager , da disse formodes ei at

laale Ophold. — 28) De i sidslanforte to §§ benævnte

Sager hore altsaa ikke til de almindelige Forligelses-

Commissioner. — 29) Skulde Tvistigheder opkomme

t
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iniellom Borgere, eller andre Civile, paa den ene, og

^ogen af de i Kjobstæderne indqvarterede Militaire paa

dtin anden Side, da bdr disse ogsaa soges mindeligen

foi'enede ved Forliselses-Commissionen; do« skal Reei-

roents-Chefen
, eller den hoislbefalende Militaire paa

Stedet, forst derom gives Underretning, paa det at han

beordre den Vedkommende at indfinde sig ved

^^^glingen; ligesom han og, ifald han anseer det for-

iitidenlj kan lade Auditeuren, eller en Officeer være

overværende, hvilken da tager Sæde i Gommissionen,

at medvirke til at bilægge Sagen.

V. Gap. Om Forligelses- Commissionernes Pligter og

deres Fremgangsmaade ved Sagernes Behandling, samt For-

^ningernes Virkning , og de flere Bestemmelser , der ved-

^^*nmeForligelsesvmenet i Almindelighed. — 30) Forligelses-

*^^ttimissionen paa elhveri Sled skal holdes een Gang

Ugen, og dertil fastsættes en vis Dag, som ansees

^^qvemmest; men, naar ingen Klage er anmeldt, bliver

kommissionens Mode ufornodenl. — 3i) I Kjobenhavn,

^^or Sagernes Mængde udkræ-ver flere Dages Beskjæf-

*'§6lse, samles Commissionen s'aa ofte det behoves,

^^^nne Regel folges ogsaa, i lige Tilfælde, paa andre
S^-t^der. — S^iij De, der have nogen Besværing eller

Anke at fcJre, som, efter de foranforle Bestemmelser,

^jenstand for Mægling, til mindelig Afgjorelse, skulle

* Porveien enten skriftligen eller mundtligen andrage
samme

for Gommissionen. — 33) I Kjobenhavn melder
Kil̂§eren sig hos den Assessor af Hof- og Stadsretten,

vorder udnævnt til Medlem i bemeldte Gommission,
^*^erdi denne vedbliver Forretningen, uden Omvexiing.

r J'aa det at Enhver kan være underrettet om,

^
o^ han har at henvende sig i dette Tilfælde, bor

^^^ifiissionerne offentiigen bekjendlgjcire de Tider og

^^'^ bestemmes til at modtage Klager. —
) ^^aasnart nogen Besværing eller Anmeldelse om Klage

'ndkommen, foranstalter den Commissarius, der har

S^*- samme, strax begge Parler tilsagte ved en

1795.

10. Juli.
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1795. skriftlig Seddel, udstædt in duplo, at mode til en vis

10. Juli. Tid; og, dersom Sagscigeren eller Klageren ikke boer

V eller opholder sig i Jurisdictionen, indkaldes hans Fuld-

mægtig, eller den, som paa hans Vegne har fremfart

Besværingen. — 36) I Kjobenhavn skeer denne Ind-

varsling ved 2 Hof- og Stadsrets-Bud, i de andre Kjob-

stæder ved 2 Raadstue -Tjenere
,

og, hvor disse ikke

haves, ved de sædvanlige Stævningsmænd, hvilke levere

Enhver, som indkaldes, den i sidste § benævnt^ skrift-

lige Tilsigelse, samt derefter afhjemle samme for Com-
missionen. — For Indkaldelsen betales til hver af

Stævnevidnerne 6 Sk., hvilke udlægges af Klageren. —
37) Paa Landet udnævnes i hver Bondeby 2 Mænd,
til at indkalde deres Medbrødre i samme By til

Mode ved Forligelser. Disse Varselsmænd vedblive i

et Aar, da 2 andre, efter Omgang, dertil beskikkes.

Og da denne ringe Byrde saaledes fordeles og bhver

fælles for dem alle, nyde de derfor ingen Betaling. —
38) ,Alle M5der ved Forligelses-Commissionerne bor skee

personligen af de Parter, som ere tilstede; dog maa
det være tilladt, naar Nogen har lovligt Forfald, at sende

en god Mand i sit Sted, hvilken da maa være forsynet

med tilstrækkelig Fuldmagt til at forlige Sagen paa Man-

dantens Vegne; men det skal aldeles være forbudet,

enten al medtage eller i sit Sted at sende Prokuratorer,

til at handle ved Forligelses-Gommissionen. — 39) Der-

som Nogen, som er bleven tilsagt for at anhore For-

siage til Forening, undslaaer sig for at mode, eller han
udebliver^ uden beviisligt og lovligt Forfald, da skal

han (i Overeensstemmelse og Lighed med del, der er

foreskrevet i D. og N. Lovs 1. Bogs 5. Gap. 7. Art.],

^om den, der forkaster Forlig, og endelig vil have Trætte

ved Rettergang, dammes til at betale sin Modpart Pro-

cessens Omkostninger, naar Sagen ved Dom afgjores.

— 40) Forligelses-Commissionerne b(5r holdes inden

lukte Dore. 41) Paa det at Vedkommende kunde

have den fuldkomneste Tilhd til Forhgelses-Commissio-
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^lens Mægling, og de med Frimodighed og Aabenhjer- 1795.

,^'ghed kunne indlade sig i Mellemhandling, til deres 10. Juli.

'Tvistigheds mindelige Afgjcirelse, skal det være aldeles

forbudet, enten at udstæde Attester, eller at f5re Vidner

oni det, der af Parterne tilstaaes eller foreslaaes ved

Porligelses-Commissionen, undtagen forsaavidt det af

begge Parter bliver vedlaget, og udgjor virkelige Punkter

1 Foreningen selv. Heraf fOlger da, at, naar ikke min-

t^eiigt Forlig kan bevirkes, gives aldeles Intet beskrevet

^f det, der er bleven forhandlet: men samme ansees

Som uefterretteligt og ugyldigt. I dette Tilfælde leveres

da blot Besværingen den Klagende tilbage, med den

Paategning, at mindelig Forening ei ved Forligelses-

Gommissionen blev opnaaet, og at Sagen altsaa henvises

lil Afgjorelse ved Rettergang. Dersom Klagen har været

njiundtlig, meddeles Sagsogeren ligeledes en Attest om, at

Sagen har været foretaget til Mægling, og at denne har

Været forgjæves. — 42) Naar Nogen modvilligen ude-

bliver, udstæder Commissionen en Attest herom til den

Mbdende, paa det at han kan betjene sig deraf ved

Sagforelsen for Domstolene. — 43) Kommer Sagen til

Porlig, bor Foreningen, tillige med de Vilkaar, under

hvilke den er indgaaet, nciiagtigen indfyres i Proto-

kollen
, samt af Parterne underskrives , dersom de

kuiine skrive; og skal da en saadan indgaaet Forening

have samme Kraft og Virkning, som en usvækkelig

% upaaankelig Dom
;

fdlgeligen fuldbyrdes paa lige

Maade, under Tvang af Execution, uden at videre Lov-

^laal finder Sted. — 44)^ Dersom Sagen angaaer Gjeld,

eller afgjOres ved Forpligtelse til Penges Betaling, da

skal en vis Tidspunkt dertil bestemmes, efter Parternes

Overeenskommelse. Er derimod Forligets Gjenstand

en vis Handling eller Gjerning, som skal iværksættes

(t. Ex. naar Nogen forbindes til at aflede Vand, sætte

Hegn, udlægge Vei, eller deslige), da b'6v der ved For-

Canc. Cii-c. 11. August 1798.
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1795. eningen altid bestemmes et passende og tilstrækkeligt

10. Juli. Tvangsmiddel af Boder, som skal udredes, saafremt

det saaledes Foreskrevne ikke efterkommes, paa det at

Sagens Afgjiirelse kan være fuldstændig og endelig. —
45) De Sager, som indkomme for Forligelses- Gommis-

sionen, skulle være sluttede og afgjorte: i Kjcibstæderne

inden 8 Dage, og paa Landet inden 14 Dage fra den

Tid, de der ere blevne foretagne. I længere Tid maae

de ei henstaae, uden med begge Parlers Samtykke. —

46) Til at lette og befordre Foreninger imellem Vore

kjære og troe Undersaatter, ville Vi tillade, at Alt det,

som indgives til, eller forhandles ved og udstædes fra

Forligelses-Gommissionerne, maae skrives paa ustemplet

Papir. — 47) Dersom en Forligelses-Gommissarius selv

er Pari i den Sag, der skal omhandles, eller han er

nogen af Parterne saa nær beslægtet eller besvogret,

som i andet Led, da skal han i det forste Tilfælde strax

træde ud af Commissionen; men i -det sidstbenævnte

skal han forst spOrge den anden Part, om denne er

tilfreds med, at han, uagtet sit Slægtskabs- eller Svoger-

skabs-Baand, befatter sig med Mæglingen og Foreningen.

Har da denne Intet derimod at erindre, maa han ved-

blive sil Sæde; efterdi det kunde være mueligt, at han,

som retskaffen og god Mand, kunde endog virke med

Held paa sin Frænde, til at opnaae Forlig. Men, dnsker

Modparten ikke, at ban skal beholde Sædet, da bbr

han vige samme. — 48) Naar nogen Commissarius, af

de i sidste § anforte Aarsager, eller formedelst andet

lovligt Forfald, ikke kan sidde i Forligelses-Gommissionen,

skal den tilbageblevne Mægler, enten alene, eller med

en af ham dertil valgt og tillågen god Mand, afhandle

saadan enkelt Sag. — 49) Ingen Sag maa (undtagen i

de Tilfælde, som i denne Anordning udlrykkeligen ere

nævnte) antages til Behandling og Paakjendelse ved

Domstolene, med mindre Sagsogeren, ved Attest fra

Foriigelses-Commissionen, beviser, at mindelig Forening

har været forsogt og ikke opnaaet; dog skai det ikke

E
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være Nogen formeent, at oplyse sin Sag ved Things- 1795.

vidner, fcirend den kommer ind for Mæglerne. — 10. Juli.

^0) Stiftamtmændene og Amtmændene skulle, naar de

vehe om i deres Dislricter, lade sig forevise og flittigen

eftersee Forligelses -Protokollerne, samt tegne deri, at

de ere dem foreviste. 51) Ved hvert Aars Udgang

skal Forliyelses - Gommissionerne tilstille den vedkom-

niende Stiftamtmand eller Amtmand en Fortegnelse over

Sager, som ved Commissionen i det forlobne Aar

6re blevne foretagne og afgjorte, samt derved melde,

livilke der ere blevne forligte. Disse Indberetninger

iikulle derefter, inden næste Aars Januarii Maaneds Ud-
t

gang, indsendes til Vort Danske Cancellie, hvis Pligt

det skal være, at forelægge Os samme, paa det at Vi

selv kunde bedømme Virkningen af denne Vor vel-

gjOrende Lovgivning, og tillige paaskjonne, om Nogen

* denne Henseende har bidraget fortrinligen med Nid-

kjeerhed og Fhd til denne gode Sags Fremme. —
^2) Fra Forligelses-Commissionen i Kjobenhavn sendes

den forbenævnte Fortegnelse umiddelbar til Cancelliet.—
S3)

1 de Sager, hvor Nogen anholder om beneficium

P^upertatis eller processus gratuiti, skal Ovrigheden

^^*^d indhente Efterretning fra Forligelses-Commissionen,

^ni den Ansøgende har viist sig villig til at forlige

^^gen i Mindelighed, paa billige Vilkaar, eller ikke.

'^enne Efterretning skal foige Ovrighedens Erklæring

^^^^ Ansogningen, for at komme i Betragtning ved

sammes Afgjarelse; thi Vi ville ikke, at trættekjære

Mennesker skulle forundes saadanne beneficia. —

-

^^)Naar Nogen med uafbrudt Virksomhed og Retskaffenhed
^ar vedblevet at arbeide som Forligelses-Commissarius
i 8 A

r> .

^^i*! ville Vi udmærke ham, som en fortjent Mand,
'^^^ passende Rang. — 55] Icivrigt skal Forligelses-

Gommissarierne og Skriveren, der fOrer Protokollen,

J^yde, til Belcinning for deres Umage, det Samme i Sa-
»no, som ved Forordningen af 13. Maji 1769, §4, har

bestemt for Amtmændene i Danmark, i lige Til-
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1795. fælde, nemlig 2 Mk. 8 Sk. af den Khigende, og 1 Mk.

10. Juli. 8 Sk. af den Anklagede, tilsammen 64 Sk., hvilken Be-

taling dog ikkun skal finde Sled, naar Sagen ved For-

lig bliver afgjori ; men i modsat Fald betales Intet. —
Den eneTrediepart heraf tilfalder Profokollisten. — Skulde

nogen af Parterne være saa fattig, at denne Udgift ikke

af ham kunde tilveiebringes, da bor Forligeisen des-

formedelst ei standses. — lovrigt fislger det af sig selv,

at det ogsaa under Foreningen kan bestemnies, som et

Vilkaar, om een af Parlerne paatager sig at udrede den

foranfdrte Bekostning. — 56) Dersom Forligelses -Gom-

missarierne paa Landet skulde nodsages til at gjore

nogen Reise til det Sted, hvor Commissionen holdes,

da bor Udgiften til deres Befordring reparteres paa

Amtet, iblandt de ovrige Omkostninger, som udredes

af del Offentlige. — 57) I Kjbbenhavn betales intet

Salarium til Forligelses-Commissarierne, efterdi de 2 af

disse ere Vore lonnede Embedsmænd, oe de 32 Mænds
Deeitagelse i delte Arbeide ikke kan forvolde Enhver

af dem især nogen betydelig UleiHghed, naar de efter

Omgang tage Sæde i Commissionen; ligesom Vi og for-

visse Os om, al bemeldte Stadens Repræsentanter med

Velvillighed tiltræde en saa behagelig og nyttig Forretning.

Skriveren tilkommer ei heller Noget, da han er fritaget

for andet Arbeide i Hof- og Stadsretten. Udgiften ^ved

Forligelses-lndrelningen i Kjobenhavn bliver altsaa ikkun

12 Sk. ti] Hof- og Stadsrellens Bud, for Tilsigelsen;

thi, hvad Skriv -Malerialier angaaer, da ville Vi tillade,

at disse, efter Paafordring af den Tilforordnede i Hof-

og Stadsretten, som har Sæde i Commissionen, leveres

uden Betaling fra bemeldte Rets Justits -Comptoir. —
58) Af denne Anordning skal der uddeles et tilstrække-

ligt Antal Exemplarer, saavel i Kjdbslæderne, som iblandt

^
Land -Almuen, paa det at Alle og Enhver derom kan

have fornoden Kundskab. ~ 59) Endeiigen befale Vi, at

samtlige vedkommende Stiilamlmænd og Amtmænd skulle

uopholdeligen sætte denne Vor Lovgivning i Udfdrelse,
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derefter, naar Indretningen paa ethvert Sled er 1795.

bleven ordnet og bragt i Gang. allerunderd. indberette ^TT^TT-

samme. Hvorefter alle og enhver Vedkommende
sig allerunderd. have at rette. Givet paa Vort Slot

^Priderichsberg den 10. Julii 1795.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen i Skalholts i5. August.

Stift, Hannes Finnsson, ang. de saakaldte Exer-

citiarii, samt deres Pligter og Rettigheder. Kliavn

15. August 1795. — Bekjendtgjort i Synodalforsam-

^ngen for Skalholts Stift 1796. Canc. Brevb. for 1795, Nr.

3756, S. 451-452. Fogtm. VI. 8, 206 ;
jevnf. MinnisverS Tibindi

h 167^168.

P. M. Cancelliel har modtaget U. Hoiærv' Skrivelse

16. Junii sidst!., og deraf erfaret, hvad De, i Hen-

seende til de i den Biskopperne i Island meddelte In-

struction af 'I. Julii 1746, dens 39. §, omtalte saa kal-

dede Exercitiarii, hvilke af Sognepræsterne i de deri

^tinævnte Præstekalde skulle underholdes, har meldet
'^^ paastaaes, saavol fra Studeniernes som fra Præsternes

^^de, angaaende de de forste tilkommende Rettigheder

^% paaliggende Pligter. — Da De nu derhos har be-

reltet, at De paa de ideHge Forespcirgseler fra en og

anden af Parlerne' har svaret, at slig en Student ikke

iiiaatte eller skulde behandles som Arbeidskarl, men
^^gesom Præster og andre skikkelige Folk der i Landet

almindelig behandle deres egne Bdrn. saaiedes, at

^ercitiarius, uden at kræve fuld Betaling for enhver

^^IHghed stykkeviis, skulde informere Born, afskrive

^oget og forrette en elier anden anstændig reenlig

*^jerning, men ikke fremdrage Livet i Orkesloshed, dog
saa, at han stedse haver Tid nok til sine Studeringer;

*^''»rriod Præsterne, saasom intet Menneske kan und-
v^fe Klæder, og der ingen Lov er, som forpligter Præ-
stsn til

"1 at give Exercitiarius dem, skulle, i Hensyn til

lians Flid og bevisende Tjenester, skaffe ham behdvende

•
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1795. Klæder uden Betaling, samt en eller anden god Bog

IS^^August
3ndre deslige Nødvendigheder; hvilken D. Hoiærvf.

Formening og Foranstaltning Gancelliet aldeles bifalder

:

— saa skulde man herved tjenstlig tilmelde Dem Saa-

dant til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjcirelse

for Vedkommende. Det kongelige Danske Gancellie

den 15. August 1795.

22. August. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf Ste-

phensen, ang. Arresthold i Reykjavik. Khavn

22. August 1795. — Canc. Brevb. for 1795, Nr. SSee,

S. 511-512.

P. M. Efter at bave modtaget Laugmand Stephen-

sens Forslag, angaaende et Arresthuses Indretning for

Reikevigs Kjobstæd i det islandske Tugthus, tillige med

Hr. Stiftbefalingsmands derover afgivne Betænkning, dal,

10. Junii d. A., skulde man, til videre Bekjendlgjcirelse

for Vedkommende, herved tjenstligst melde: at da

Kongens Landfoged har forpagtet Sagefaldet af Guld-

bringe Syssel, saa tilkommer det ham, som andre Sys-

selmænd i Landet, at besdrge alle Forbryderes inden

bemeldte Syssel vedbdrlige Arresthold, ligesom hidindtil

skeel er, uden at samme bbr kastes paa en uvedkom-

mende Stiftelse, som derfra bor være fritaget. Det kgl.

Danske GancelHe den 22. August -1795.

25. August. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Fragtfrihed for det islandske

Landoplysnings-Selskab, Khavn 25. August 1795^
- Lsl. Copieh. Litr. Z, Nr. 151 ;

jevnf. Miiinisvert) TOindi I,

168—169.

Efter Hr. Stiftamlrn* Skrivelse af 20. Junii a. c.

tilstaaes det islandske Landoplysnings -Selskab Fragt-

frihed med Falke- og Postskibet. Derimod finde Vi

O Rentek, Skriv. 28. Septbr, 1819
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betænkeligt at tilstaae det Portofrihed i Island, i Be-

I t^»*agtniag af, at Postintraderne ikke ere istand til at

*Jfholde de paa denne Indretning medgaaende Omkost-

*"ngei-; hvilket vi ikke skulle undlade at formelde til

Uenstligst Gjensvar og behagelig Underretning. Rente-

kammeret den 25. August 1795.

1795.

25. August.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 26. August.

Stephensen, ang. Postgangen i Vesteramtet, Khavn
25. August 1795. — Isl. Copieb. Litr. Z, Nr. 164.

Af Hosfcjlgende ville Hr. Stiftamtm. behagelig ei'l'are,

livorledes vedkommende Kjcibmænd ansoger at Post-

louren maa, som tilforn, blive over Palreksfjords, Bildals,,

^yrefjords og Isefjords Handelssteder. Men da man
'kke her ved Kammeret er vidende om, at Posttouren

bleven forandret, saa maa vi tjenstligst have Hr.

^liflamtm. anmodet om, at understige denne Sag, og,

•^iialremt der ikke ellers skulde være Noget derimod,

^^'"anstalte, at Posten igjen gaaer den anordnede Tour.

Rentekammeret den 25. August <795.

Kongelig Resolution ang. Understottelse af 9. septb

^en islandske CoUect. Khavn 9. Septbr. 1795.
~^ Ved ResoL 19. Septbr. 1792 var bevilget, at 500 Rd, af

islandske Collect maatte anvendes til Understottelse for

^ord- og Oster-Amtet i Anledning af det haarde Aar 1791.

^^nne Understottelse blev dog ikke dengang benyttet, men i

^^riveise 4. Juni 1795 havde Amtmanden yttret Frygt for

HungersnSd og forlangt mere Tilffirsel. Da imidlertid Rente-

^ammeret havde faaet Underretning om, at Tilførselen var

^^i'figet efter at Amtmandens Andragende var skrevet, fandt

^^f*-
kun nfidvendigt, ifald de Fattige skulde blive nægtet Cre-
at bemyndige Amtmanden til nu at benytte de 500 Rd.,

ikke bleve brugte ved den fornævnte Leilighed (Forest.

Septbr.). — Rentek. Norske Relat. og Resoi Prot. 76,
^r. 72.

Vi bifalde allern., al Vort Rentekammer har, til at
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1795. undersliiUe de af indbyggerne i de samtlige Sysseler i

"^J"*^^^^^^
Nordre- og Oster-Amtet i Island, som formedelst Virk-

ningen af det haarde Foraar skulle, efter Amtmand

Thorarensens Formening, være aldeles uformuende til

at kunne betale deres beh5vende Fcidevare, og befryg-

telig skulle nægtes Credit hos Kjiibraændene. til Amt-

mandens frie Disposition , i Overeensstemmelse med

indbemeldte dets Skrivelse til ham af 15. Septbr. 1792,

overladt de 500 Rd. af Gollectpengene , som i samme

Aar bleve oversendte til Landet formedelst den da be-

frygtede Nod , men dengang ikke bleve brugte. Kj(5-

benhavn den 9. Septembr. 1795.
y

19. Septbr. CancelHe-Skrivelse til Stiftamtmanden og Amt-

mændene i Island, ang. Indffirelse af Forligelses-

vaesenet. Khavn den 19. Septembr. 1795K —
Canc. Brevb. for 1795, Nr. 4356, S. 734—735.

P. M. Under 10. Julii sidstl. er herigjennem ema-

neret en kgl. Forordning om Forligelses-Commissioners

Stiftelse overalt i Danmark, samti Kjobstæderne i Norge.

I Indledningen til denne Lovgivning har Hans Maj* be-

stemt, ai ville ved nærmere Anordning ogsaa udstrække

denne Indretning til Norges Landbeboere, med saa-

danne Forandringer, som efter dette Riges locale Om-
stændigheder findes passende. — 1 at tilsende (Tit.)

vedfblgende Antal Exemplarer af bemeldte Forordning,

skulde GanceUiet tjenstl. anmode Dem, al ville, i Over-

eensstemmelse med Sammes Indledning, uopholdeligen

indsende Deres Betænkning om, hvilke Forandringer

der, efter Islands og det Dem anbetroede Amts locale

Beskaffenhed kunde udfordres, for at gjOre Anordningen

anvendelig der paa Landet. Det kgl. Danske Cancellie

den 19. Septembr. 1795.

Canc. Skriv. 25. August 1798.

L
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Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og begge ^95.

biskopperne i Island, ang. Udgivelsen af den is- 'sToktbr.

landske Borne-Lærebog, Khavn 3. Okibr. 1795\
Canc. Brevb. for 1795, Nr. 4610, S. 883-8845 jevnf. Minnis- '

Tihmåi I, 166.

P. M. Ved Riesolution af 25. f. M. har det bebaget

Haus kgl. Maj* at befale: ^^at den af Mag. Gudmundsen
forfattede Oversættelse af den nye evangelisk-kristelige

Lserebog, efter de af Hr Biskop Finsen indsendte Ret-
'

^-elser og Forbedringer, forsaavidt nodigt eragles, skal

del islandske Landoplysnings-Selskabs Forlag tryk-

^^s, hvilken Trykning Vedkommende have at foran-

stalte, saa meget mueligt, i Overeensstemmelse med
*^en danske Original, i Henseende til Format, Tryk, •

^^d videre; saml al denne Lærebog derefter skal ind-

til almindelig Brug saavei i Skolerne som ved

konfirmationen i Kirkerne paa Island
;
dog at det i de

f*^i*sle 4 Aar maa være Enhver, som vil, tilladt, atved-
'^ve den gamle Forklaring, ligesom og at Luthers liden

k^lechismus ei bcir afskafiFes, -meu bruges fremdeles

hidindtil".— Gancelliet skulde altsaa herved tjenstl

tilmelde Hr. Stiftamtmand og Deres Hoiærværdigheder
denne kongelige Resolution til behagelig Efterretning og

^dere friende Foranstaltning; hvorhos saavei Mag. Gud-
wiundsens Oversættelse, som Hr. Biskop Finsens Ret-
telser,

herved fdlge til Afbeljening. Det kgl. Danske
^^»^cellie den 3. Oktobr. 1795.

^ Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf 24. oktbr.

ang. en ny revideret Udgave af den
islandske Psalmebog. Khavn 24 Oktobr. 1795.

Canc. Brevb. for 1795, Nr. 4954, S. 1055; jevnf. Minnis-
^erb Tibindi I, 169. '

'

^' Hr. Stiftbefahngsm. har, paa del islandske

'i Canc. Skriv, 25. August 1798.

16
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4795. Landoplysuings-Selskabs Vegne,, under 10. August d. A.

24. Oktbr. anholdt om Tilladelse til, ved nogle af Selskabet ud-

' nævnle Medlemmer, at forelage en Omarbeidelse i de

Psalmer, som i den for Island anordnede Psalmebog

kan ansees upassende med nærværende Tiders Op-

lysning. I Anledning heraf skulde man tjenstligst have

Dem tilmeldet: at der Intel imod det gjorte Forslag

findes at erindre. Det kongelige Danske Cancellie den

24. Oktobr. 1795.

1796. Plakat ang. Foranstaltninger og Udgifter ved

XmH^ Druknedes Redning. Khavn 9. Marts 1796. —
Denne Plakat, som er udgivet af Politiekammeret i Kjciben-

havn og kun bestemt for denne Stad, er ikke publiceret i Is-

land, men er for en Deel ved kongelig Resolution 29. August

1798 CCancellie- Plakat 14. Septembr. s. A.) udvidet til at

gjelde for Kongens Riger og Lande. Original - Aftryk paa et

Heel-Årk. Qvart-Forr. for 1796, S. 205- 207^ Schou XI,

407—409.

u. Marts. Reskript til Biskoppen i Skalholts Stift,

Hannes Finnsson, ang. Provsternes præstelige

Forretninger inden deres Provstier. Khavn den

11. Marts 1796. — Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen

for Skalholts Stift 1796, jevnf. Uddrag (paa' Islandsk) tiykt i

MinnisverS Tibindi I, S. 166—167. Norske Tegn. 44 (XUV),

601 — 602; P. Pétursson Hist. Eccl. Island. S. 196. Fogtm.

VI. 8, 375—376.

Christian den Syvende &c. V. G. T. Eftersom du

for Vores Danske Cancellie allerund. haver andraget,

at det, i Henseende til Provsternes præstelige Forret-

ninger hos Geistlige inden deres Provstier, ikke i Island
j

er anden Lov end Ritualet, og at det, i det dig anbe-

troede Stift, har været Brug, at Provsten har forrettet"

alle Brudevielser hvor Brudgommen var Præst, og Lig-

prædikener efter Præsierne" og deres Ægte -Hustruer,

undertiden ogsaa efter Præste-Enker, men sjeiden Brude-



Resrr. ang. Provsters Forretninger. 227

Vielser naar Brudgommen var af verdslig Stand, end- 1796.

skjcindt Bruden var en Sognepræstes Datter, som var U. Marts,

i Faderens eget Huus, ikke heller Bbrnedaab, den Fa-

deren selv har forrettet, men at nogle Provster have

Paastaaet al holde Ligprædikener over alle de Geistr

som dem tilkommer at holde Skifte efter, samt
at forrette Copulationer hos Studentere m, v., og du i

^Gn Anledning allerund. haver foreslaaet, at en vis Regel

*^or Fremtiden i denne Henseende maatte fastsættes,

saa meget mere, som de locale Omstændigheder ikke

taale de samme Forskrifter, som i Danmark og Norge:

saa give Vi dig hermed tilkjende, at Vi paa Grund

^6raf allern. ville have Folgende som en Regel for

fremtiden fastsat:

i) At det skal tilkomme Provslerne at forrette alle

brudevielser hos Sognepræsierne, være sig dem selv

eller Nærpaarorende, hvilket skal være at forstaae om
Sognepræsterne selv, naar de gifte dem med Nogen i

^^res eget Huus eller Sogn, og de Fruentimre, der ere

^^m i fcirste lige eller ulige Grad beslægtede eller be-

svogrede, som ere i deres Huse. — 2) Alle Ligprædi-

kener over Sognepræster og de dem paa foranfOrte

Maade nærpaarijrende Personer af begge Kjon, som ere

over 18 Aar gamle og ere 1 Sognepræsternes Huse,

sanil over Pastores emeriti og Sognepræsters Enker. —
^) Naar locale Omstændigheder forhindre at skikke Bud
til Provsten i disse her anforte Tilfælde, kan vedkom-
iiiende Præst lade Forretningen skee ved en Nabo-

Pi'Best, tuen hvor Herreds-Provsten ikke kaldes, og det

leltelig kunde lade sig gjore, skal han have 2 Rd. —
4j Det maa staae til Vedkommendes eget Behag| enten

forbettieldtc Forretninger hos Personel-Capellaner, deres,

Nærpaar5rende og Enker, begjæres forrettede af Herreds-

provsten eller Sognepræsten, naar denne ikke, paa

forbemeldte Maade, er Nærpaarorende. — Derefter du
dig allerund. haver at rette, og Vedkommende Sligt til

15?^
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1796. Efterretning at tilkjendegive. Befalende &c. Kjoben-

Yf^JartT ^^^^^ 1*796. [ad mandatum].

12. Marta. Rentekammer-Skrivclse til Amtmand Stephan

Thorarensen, ang. Ittdfordringen af Contributionen

til Broen over Jokulsaaen. Khavn 12. Marts
H

1796. — At Kammeret er enigt med Amtmanden i, at det

paaligger Sysselmand Gudmund Petersen som Embedspligt uden

Betaling at indfordre den Contribution , som svares til Broen

over J9kelsaaen; hvorom Amtmanden skulde tillægge ham

fomaden Ordre. Isl. Copieb. Litr. Z, Nr. 264.

18. Marts. Forordning ang. forældede Namsdommes Ind-

klagelse m. v. Khavn den 18. Marts 1796.—
Sendt til Island men ikke der publiceret, jevnf. MinnisverB

Tibindi I, S. 167. Her optaget som henhørende til Processen.

Siell.Reg. 1796(820, 89. Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-

Forr. for 1796, S. 33-345 Schou XI, 417-418.

Forordning angaaende forældede Namsdommes Ind-

klagelse ved Foriigelses-Commissionerne, og sammes For-

følgelse ved Retterne, naar de skulle sæltes i Executions-

kraft.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at Vi,, i An-

ledning af indkomne Forespiirgseler: a) om en Sag-

søger, naar han indstævner en forældet Namsdom til

Fornyelse, er pligtig at kalde sin Modpart til For-

ligelses-Gommissionen? og — b) om en saadan Domj

naar den er afsagl i Hoieste-Ret, skal umiddelbar ind-

stævnes til bemeldte Ret, eller om den kan sættes i

Executionskraft ved Underretten? — have, til at hæve

alt Tvivlsmaal, som kunde give Anledning til Formali-

tets-Tvistighed desangaaende, fundet for godt, herved

at foreskrive folgende Regler:

1) Da Namsdomme, som i Aar og Dag have ben-

hvilet ufuldbyrdede, ere, ifiilge Forordningerne af 17. Maj»

1690 og 20. Marts 1795, satte ud af Executionskraft:
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saa flyder deraf, at Skyldneren bor i delte Tilfælde,

^jgesom i andre liquide Gjeldssager, indkaldes til For-

ligeises-Commissionen, forinden Sbgsmaalet ved Retlen

torfolges. — 2) En saadan forældet Hciieslerets-Dom

kan sættes i Execulionskraft enten ved al indstævnes

umiddelbar for bemeldte Ret til Fornyelse, eller og,

som et Gjeldsbeviis, paatales ved Skyldnerens Værne-

thing. ^ Saa kan og Creditor, naar Dommen er afsagl

ved en underordnet Ret, indstævne samme til Stad-

festelse for den vedkommende Overret, i Overeens-

stemmelse med Danske Lovs 1. B. 6. Gap. 16. Art. og

^- L. \, B. 6. Gap. H. Art.; og Sagsøgeren skal være

berettiget til al vælge iblandt disse Midler det, som
^^*n, efter Omslændighederne, anseer bekvemmest og

,

•^^indst bekosteligt. Hvorefter Alle og Ephver sig aller-

underd. haver at rette. Givet i Vor kongel. Residents-

S^ad Kjbbenhavn den 18. Marlii 1796.

Rentekammer-Skrivelse til Landfoged Finne, ^^ns.

^'^g- Liinnen for Postbudet i Vester-Amtet. Khavn
26. Marts 1796. — At Rentekammeret efter Amtmand
^ibes Forestilling har bifaldet, at et af ham antaget Postbud
paa "Vesterlandet maa nyde 16 Rd. for hver Tour, hvilket ud-
betales af Jordebogskassen. Isl. Copieb. Litr. Z, Nr. 278.—
s* D,

ej. sitnYclse af samme Indhold afgaaet til Amtmand
"^^be (Copieb. sst. Nr. 277}.

Forordning ang. Salg og Handel med Gift. ^p^^

Khavn 1. April 1796^ — Denne Forordning, hvis

ftildstændige
Titel er: ,,For ordning, som fastsætter de Fpr-

^gtigheds -Regler, der bor iagttages og fblges ved Salg og
Wandel med Gift", er sendt til Island, men ikke der publi-
ceret, jevnf MinnisverS Ti&indi I, S. 167. Siell. Reg. 1796 (82*),
13-114.

Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1796,

'
^'''- 39; Schou XI, 420-422. - Plak. 19. April 1843, om

O jevnf. For. 4. Decbr. 1672 S 22.
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n96. Handel med Gift, er forelagt Ålthinget 1845, men Thinget har

^—
' fraraadet dets Udvidelse som unodvendig (Ti&indi fra Aljnngi

1. April.
jg45^ 39g-j

2. April. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan

Thorarensen, ang. Indbetalingsmaaden af de konge-

lige Intrader. Khavn den 2. April 1796. —

•

Isl. Copieb. Litr. Z, Nr. 292.

Ved Skrivelse af % Seplembr. a. p. har del blandt

Andel behaget Hr. Amtmanden at forespdrge sig, hvor-

ledes Sysselmænd og Ombudsholdere. som skal betale

Afgift til Jordebogskassen, skal forholde sig i Tilfælde

at de ikke kan faae rede Penge for deres Vare hos

Kjobmanden, og om de da ikke kunne nedlægge Vare

i Handelen for Kongens Regning imod Kjobmændenes

Reverser: enten at betale Véerdien i den kongeligt

Zahlkasse her i Staden, eller at levere den in natura.

Til Gjensvar skulle yi ikke undlade at formelde: at vi

aldeles ikke kan indlade os i, at Vare skulle nedlægges

for kongelig Regning, derimod staaer det til Vedkom-

mende selv, for den Priis for deres Vare, som de for-

enes om med Kjobmanden, at lade sig dennes AnviiS'

ning eller Revers meddele, paa at belale Reldbet pa^

deres Vegne lil den kgl. Gasse her i Staden, alene

derved iagttages, at de i saa Fald lade sig meddele

Revers in duplo, hvoraf den ene bliver directe at in^'

sende her til Kammeret, men den anden at lilstiH^

Landfogden lil hans Efterretning om hvad Bel5b de p^^

den Maade foranstalte betalt, og for at de imidlertid)

indtil han herfra underrettes om at Betaling er p*"^'

sterel, kan lade dem være ukrævet. Rentekammorei

den 2. April 1796.

u. Mai. Cancellie-Circulaire til Stiftbefalingsmanden og

Amtmændene i Island, ang. Forligsprove mellc^

separerede Ægtefolk. Khavn 14. Mai 1796.
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Publiceret pa^ Althinget 1796 og Udtog deraf (paa Islandsk) 1796.

optaget i Althingsbogen s. A^ Nr. xvillj S. 13-14^ jevnf.—-^^'^^

Minnisv. Tib. I, S. 276. Canc. Brevb. 1796, Nr. 2185, S. 1320.

Original-Aftryk paa et Ark i Folio. Rubr. hos Fogtm. VI. 8,

464, jevnf Uddrag af Canc. Prom. 7. Mai til Kjbbenhavns

Magistrat, sammest. S. 452—453,

P. M. Ved at tillade nogle Ægteskabers Ophævelse,

har det under 22. .lanuarii d. A. ailern. behaget Hans

Maj* tillige at resolvere saaledes: j^For Fremtiden fore-

tJrages Os intet Ægteskab, hvor separatio a thoro et

ttiensa over 3 Aar haver haft Sted, til aldeles Op-

hævelse, med mindre Ægtefællene, saafremt de opholde

Sig under een Oyrighed, have været fremkaldte for

samme og formaaede til paa ny at forlige sig og leve

Wsammen, og leve de under adskillige Jurisdictioner,

bor dette særskilt af enhver Ovrighed foranstaltes;

hgesom og den Ægtefælle, der igjen vil gifte sig, ved

Paalidelige Attester skal godlgjore at have fcirt et

ustraffeligt Liv og Levnet". ~ Hvilken allern. Resolution

man herved tjenstl, skulde meddele Tit. til forneden

behagelig Efterretning. Det kgl. Danske Cancellie den

H. Maji 1796.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 24. Mai.

^^i^ephensen, ang Erlæggelsesmaaden af Qvildeleier.

K^havn 24. Mai 1796. — ' 1 Anledning af Stiftamt-

mandens Forslag, at Sm^irleierne af Kongens Jorder i Mosfells-

sveit og Seltjarnames Sogn maatte overlades ham, mod at

betale 1 Rd. 9 Sk. for hver Smbrieie til Landfogden, svares :
•

cia Leilændingeme iftilge Besol. 13. Juni 1787 have Ret til

betale med Penge, saa finder Kammeret ikke at denne For-

pligtelse kan være at paalægge Indbyggerne. Isl. Copieb.

Litr. Z, Nr. 318

p

3 samme Svar gives under s. D. Amtmand Wibe, som for-

langte at B^inderne paa Alptanes maatte tilholdes at levere

deres Smbrleier paa Bessestad, imod 90 Sk. pr. Væt CIsl.

Copieb. sst. Nr. 319).

1
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1796. Forordning ang. Rettens vedborlige og hurtige

Pleie. Frederiksberg den 3. Juni 1796\ —
Publiceret paa Althinget 1797 og anmærket i Althingsbogen

s. A. Nr, xij S. 15^ ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsam-

lingen for Skalholts Stift 1797. Siell. Reg. 1796 [82*) 223-234.

Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1796, S. 69—88;

Schou XI, 436—455. — Islandsk: Uddrag i Minnisverb Ti&-

indi I, S. 276—289.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at, da Vi

have erfaret, at de Klager, som f5res over Rettergan-

gens Langsomhed, ikke ere mindre befriede, end de

ere almindelige: saa opfordrer Retfærdighed Os til at

raade Bod paa delte Onde, og at anvende de sikkerste

og virksomste Midler til at afskaffe de Misbruge, som

krydse i Lovens Vei og standse Rettens vedborlige og

hurtige Pleie. Til den Ende have Vi besluttet, efter

foregaaende noie Overveielse, herved at foreskrive saa

bestemte Regler, i Hensigt til den Fremgangsmaade,

som bor iagttages baøfde ved de offentlige og private

Sagers FOrelse og Behandling, at Dommerne, stottende

sig til disse Regler og de dertil foiede Tvangsmidler,

kunne med Tryghed haandhæve Orden i Rettergangen,

og med Kraft sætte Skranker for Lovlrækkeriets Kruiw

veie. — I dette samme Oiemærke have Vi tillige sa^

de underordnede Rettens-Betjente saaledes under Op"

sigt af Overdomstolene, at de ikke skulle undgaac

Straf, dersom de vove at ynde Kroglove, og tillade, a^

• Medborgeres Ret forhindres eller spildes. Vore Bud

desangaaende ere folgende:

L Gap. Om Lavdags Afskaffelse, I at soge

Hjelpemidler, som kunne bidrage til Processernes ^ov-

kortelse, uden dog at betage de tvistende Parter den

fornbdne Tid til deres Sagers Oplysning og Forsvafi

finde Vi, at den i Loven bestemte Forelæggelse ellef

,
Lavdag ikke kan regnes iblandt det Slags Formaliteleij

som udkræves for al vedligeholde Orden; men at sanim^

^) Canc. Skriv. ^28. Febr. 1799.
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derimod giver trættekjære Parter og modvillige Vidner 1796.

'Adgang til at forvolde Sagscigeren unyttige Bekostninger 3. Juni.

standse ham i sin Sags Fremme, uden at bemeldte

Lavdag medforer uogen væsentlig Nytte for dem, der

forelægges; Ihi naar disse ei have nogen gyldig Und-

skyldning, maa det være dem ligesaa beleiligl at mode
^*^^6r et Stævnemaal, som ifcilge igjentagen Indvarsling.

Anstændighed tilsiger ogsaa, at Enhver, som kaldes

at mode eller svare for Retten, bbr adlyde, saafremt

ei kan bevise at have lovligt Forfald. — Ibvrigt,

*ia Lavdag ikke finder Sted enten ved Hdieste-Ret eller

ved Over-Hofre(tcn, hvor Sagernes Afgjorelse ikke er

mmdre vigtig for de Paagjældende, end ved de fore-

S^^aende Instancer: saa taee Vi saa meeet mindre i

stænkning, ogsaa at ophæve denne Forelæggelse ved

underordnede Domstole. Vi befale derfor allern.:

^) At den i Danske Lovs 1. Bogs 4. Cap. 30. Art.

^^orske Lovs 1. Bogs 4. Cap. 32, Art. bestemte
Lavdag

ska]^ saavel ved Over- som ved Underret-
^erne, være aldeles afskaffet, os de indstævnte Parter

Vidner herefter være pligtige , naar de med
^^^Ijg Varsel ere blevne indkaldte for Retten, da at

udpjj videre Forelæggelse, saafremt de ikke have
^^*8et lovligt Forfald; liviiket de i saadant Tilfælde b(5r

^'se paa den Maade, som er foreskrevet i begge for-

l^^vnte Loves 1. B. 10. Cap. 1. Art. — 3) Dersom den
varslede Pari ikke moder, eller svarer i Sagen, enten

^
V eller ved Fuldmægtig, skal Dommeren paakjende

^^Q:
efter de Beviser, som Sagfbreren fremlægger, og

kund'"^^^*^"^^
maa da tilskrive sig selv det Tab, som

^.
^^^^ hans Forsømmelse vi al gjore sine Ind-

oT^^V^^^ de fra Sagsogerens Side irettelagde Breve

Und r**^**^*^^^^*^- — ^) Udeblive Vidner, uden lovlig

een^
^'^^^^^^^B. dammes de i Falsmaals- Boder, i Over-

n^slemineise med Forordningen af 3. Martii 1741.—

om ^^^^ ^^^^^ paaskyde Uvidenhed
^ ^oranfcirte Buds Forskrifter, b(5r Enhver, som



234 For. ang. Rettens Pleie.

1796. indkalder Nogen til Retten, enten som paagjældende

3. Juni. Part, eller lil at aflægge Vidnesbyrd, være forbunden

(il, udtrykkeligén at indfore i Stævningen, at de Ved-

kommende, ifolge denne Anordning, ikke kunne venle

nogen Forelæggelse eller Lavdag.

II. Gap, Angaaende Saggivelse og Opsættelser. —
5) Naar Nogen har indkaldet en Anden for Retten lil

at lide Dom, skal han være pligtig lil at fremkomme

med sin Irettesættelse og endelige Paastand i Sagen,

den fdrste Rettens Dag samme, efter Stævningen, bliver

foretaget, — I Mangel deraf bcir Stævningen, som ikke

lovligen forfulgt, afvises, og Sagsogeren dommes til at

betale den Indstævnte, ifald han eller hans Fuldmægtig

moder, billig Kost og Tæring. — 6) Som en Folge heraf

maa Sagsøgeren ei bevilges Opsættelse, forend den

indstævnte har fremsat sine Indsigelser i Sagen, og

• derved givet Anledning til nærmere Forklaring eller

Tilsvar fra Citantens Side
;
dog undtages det Tilfælde,

at Sagscigeren beviser, at han forer Vidner angaaende

det, som er Gjensland for den omhandlede Tvistighed,

da ham i saa Fald dertil maa gives den fornødne Tid.

— 7) Enhver, som begjærer Udsættelse, skal være for-

bunden til, nøiagligen at anfore Aarsagen dertil, og be-

stemt opgive, hvad Brug han vil gjcire af den forlangte

Opsættelsestid, til Sagens Tarv og Oplysning. Saaledes

(til Exempel) bor han, naar han paaberaaber sig at

ville fremlægge et Dokument, eller føre Vidner, nævne

Dokumentet, og udtrykkeligén opgive, hvad han med

dette eller med Vidnerne agter at bevise, paa det a^

Dommeren deraf kan skjønne, om Udsættelsen er for-

nciden, og om Paastanden desangaaende fortjener Bifald,

Indskrænkelse eller aldeles Afslag. — Kan den Ved-

kommende ikke angive nogen Grund for Udsættelsen,

da skal Dommeren ei tilstaae ham samme, om endog

den anden Sagforer ikke gjør nogen Indsigelse derimod,

med mindre denne beviser, at hans Part selv dertil

har givet sit Samlykke. — Paa lige Maade bor forholdes,
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dersom det tydeligen kan skjonnes, al de foregivne

Aarsager lil Udsættelsen blot ere Udflugter, der sigte

til Sagens unyttige. Forhaling. — 8) Naar en Sagforer

har mddt i Retten for en Part og begjært Opsættelse,

^aa det ei være ham tilladt at frasige sig Sagen, ved

3t erklære delte i Justits -Protokollen; men, i Tilfælde

^fj at han ei vil udftire den, skal han derom saa be-

^(meligen underrette sin- Mandant, at denne kan have'

fornciden Tid at anlage en anden Procurator til at mode
og svare for sig, paa det at Sagens Gang ei derved

skal standses. — 9) Enhver, der stiger om Beneficium

paupertalis. b'6r overlevere sin Ansogning desangaaende
til den vedkommende Ovrighed

,
paa det at han med

dennes Attest kan bevise saadant, i Tilfælde af, at han

skulde anfore samme til Grund for at begjære Opsæt-
telse i sin Sag ved Betten. — Dette Slags Attester maae
udstædes paa ustemplet Papir, og de skulle uvægerligen

leddeles uden Betaling, saavel af vedkommende Ovrig-

hedsmænd, som af Sekretairerne i det Danske Cancellie,

'^aar det forlanges. — 10) Da der gives saadanne Til-

følde, at Dommeren ikke, forend Hovedsagen kommer
under Paakjendelse, kan see, at de Grunde, paa hvilke

^Opsættelser ere blevne tilstaaede, have været opdigtede

' alene brugte i det Oiemærke, at spilde Tiden og
hindre Sagens Fremgang: saa skal han, naar deslige
Misb'^yge befindes at være ovede, ikke alene ved den
endelige Dom tilpligte den Part eller Sagforer, som deri

Bjort sig skyldig, at erstatte de fornærmede Mod-
parter de dem derved forvoldte Bekostninger og Tab,

J^en endog ueftergiveligen domme de Paagjældende

!
^^»^^fbbder, fra 10 Rd. til 100 Ud. til Stedets Fattige,

> Forhold af den længere eller kortere Tid, Sagen des-
formedelst er bleven opholdt. — 11) Da Retskaffenhed
«r den fornemste af de Egenskaber, der udfordres hos
em, der betroes at vaage for Medborgeres Ret, og
ale deres Sag for Domstolene, saa b«r den Prokurator,
som fornedrer sit Kald ved at opfinde og anvende

1796.

3. Juni.
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1796. Rænker og Udflugter, for ved Hjælp af disse ulovlige

3. Juni. Midler at forhale de ham overdragne Sagers Tilende-

bringelse, dcimmes strax og uden videre Sdgsmaal til

at have sin Bevilling som Prokurator forbrudt, naar

han tredie Gang befindes al gjdre sig skyldig i denne

Overtrædelse.

III. Cap. Ångaaen^e Vidners Forelse. — 12) Enhver,

som vil fdre Vidner, skal, naar hans Sags Tarv beop-

agtes ved en Prokurator, være pligtig til, i Overeens-

' ' stemmelse med Forordningen af 1. Maji 4782, al lade

ved sin Sagforer fremlægge skriftligen de SpOrgsmaale.

over hvilke han begjærer Vidnernes Forklaringer; dog

maa det være ham tilladt, for saavidt deres Udsigende

maatte give Anledning til yderligere Spcirgsmaale, med

Hensyn til Sagens fuldkomnere Oplysning, mundUigen

at lade tilfOre Protokollen disse, for af Retten at blive

Vidnerne forelagte til nærmere Besvarelse, for saavidt

de findes at have Hjemmel i Stævningen og Sagens Na-

tur. — Paa lige Maade skal det være den Part, der er

indkaldet til at anhbre Vidnesbyrd, uformeent, at frem-

sætte mundtligen sine Contra- Quæ.stioner-, men disse

yderligere Sporgsmaale fra begge Sider bcir forfattes

med mueligste Korthed og Klarhed. Idvrigt skal Dom-

meren vaage over, at Forordningen under 3. Martii 1741,

især dens 11. §, paa det n(3ieste iagttages og efterleves.

— 13) Da det undertiden hænder, at en Part selv

moder ved Retten, for at fcire sine Vidner, enten fordi

han ikke har Formue til at betale en Sagfører, eller

fordi der ingen Prokurator boer i den Egn, hvor Sagen

behandles (hvilket især kunde være Tilfældet paa en-

deel Steder i Norge): saa ville Vi, i Betragtning af, al

en saadan Part mueligen kunde mangle Evner til at

forfatte sine Sporgsmaale til Vidnerne skriftligen, allern.

tillade, at de Parter, der selv mode for Retten ved

deres Thingsvidners Forelse, maae være fritagne for at

fremlægge skriftlige Quæstioner, og at det da maa være t

tilladt, at Vidnerne afhdres efter mundtlige Spcirgsmaale,
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eller ved at fortælle selv det, som de vide om Sagen,. 1796,

samt at Dommeren, naar den miidende Part er en een- 3. Juni,

foldig Almuesmand, bor hjælpe ham til Rette og rede-

Ugen bidrage til Sagens Oplysning. — 14) Dersom den,

der har indkaldet Vidner, ikke mcider, enten selv eller

ved Fuldmægtig, til den bestemte Tid, for at lade dem
afhcire, da skal hans Vidne-Stævning kjendes uefterret-

telig, og han strax tilpligtes at betale saavel den ind-

varslede Part, som Vidnerne, Enhver for sig, billig Kost

og Tæring, naar disse forgjæves have modt ifcilge Stævne-

maalet. — Det f'olger ellers af sig selv, at den, der

saaledes har efterladt at f(3re sit Thingsvidne, ikke des-

formedelst bor gives .Opsættelse i Hovedsagen.

IV. Cap. Angaaende de Tilfælde^ i hvilke mundtlig

Procedure maa finde Sted ved Underretterne og tilfores

Justits-Protokollen. — 15) Da Vi have erfaret, at det

paa endeel Steder skal være Brug ved Underretterne,

at Prokuratorer mundtligen (og ofte meget vidtl5ftigen)

tilf(ire Justits-Protokollen deres hele Procedure og Paa-

stand, hvorved Tiden spildes og andre Sagers Fore-

tagelse standses: saa befale Vi, at denne urigtige Frem-

gangsmaade herefter skal være aldeles afskaffet, og at

enhver Prokurator skal ved Stævningens Incamination

tillige være pligtig at fremlægge sit skriftlige ludlæg i

Sagen. Ligeledes bdr han, dersom han har faaet LM-

sættelse for at give sit Tilsvar, indlevere dette skriftligt

til Retten; men, naar en Sagfører, for at befordre Sa-

gens hastige Tilendebringelse, strax paa Stedet vil frem-

sætte sine Indsigelser imod Sogsmaalet, da maa det

væreham tilladt: mundtligen at tilftire Protokollen samme,

dog at det skeer med mueligste Korthed, saa at Retten

ei derved opholdes længer, end en Fjerdedeel Times

Tid i det hoieste. — I Tilfælde af, at en Mand selv

fbrer sin Sag, maa han være befriet for at indlevere

skriftligt Indlæg, og det maa da være ham tilladt,

mundtligen at fremfiire sin Paastand, liUigemed sine

formeentlige Grunde for' eller imod Sogsmaalet ; hvilket
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1796. All Dommeren bescirger aniegael i Pcolokollen, i deu

3. Juni, vedborlige Form og OrdcD.

V. Gap. Jkstemmelse af Varselstid for dem, der boe

udenfor Grcendserne af det Rige, hvor Sagen behandles

eller fores. — 16) Den Varsel af et Aar, der er fore-

skreven i Danske og Norske Lovs 1. B. 4. Gap. 12. Art.

for dem, som ere uden Rigel, skal herefter ikke for-

staaes al lilkomme Andre, e6d dem, der boe eller op-

holde sig i fremmede ^Lande, eller paa Vore Golonier

udenfor Europa, saml paa Island, Færcierne og Gren-

land. — Derimod skal den deri bestemte lange Var-

selstid, i Hensigt lil begge Vore Riger, saaledes for-

kortes, al naar Nogen, som boer i Norge, stævnes til

en Domstol i Danmark (Hoiesteret undtagen , i hvilken

Henseende Norske Lovs 1. B. 4. Gap. 30. Art. bliver

lil Regel), da skal ham, hvad énlen han indkaldes til

^
at h'6ve Vidner, eller til al lide Dom, gives Varsel med

8 Uger Sdndenfjelds i Norge og i O Uger Nordenfjelds;

men, dersom den Paagjældende boer i Finmarkens eller

i Nordlandenes Amler, gives ham 3 Maaneders Tid.

—

Disse Bestemmelser bor ligeledes gjensidigen folges,

naar Nogen, der opholder sig og har sit Værnething i

Danmark, stævnes til at mode eller svare for Domsto-

lene i Norge, saa at Varselstiden ogsaa da bliver 8,

10 eller 12 Uger, i Forhold af Fraliggenheden af det

Sled, hvor Sagen behandles eller fores. — Dersom den,

der stævnes, boer i et af Vore Hertugdomme, Slesvig

eller Holsteen, da skal ham gives 8 Ugers Varsel til

Domstolene i Danmark, og til Retterne i Norge: 10 Uger

Scindenfjelds, 12 Uger Nordenfjelds, og 4 Maaneder i

Nordlandene eller Finmarken.

VI. Gap. Om Stævninger og disses Afhjemling, samt

om Stævnevidner. — 17) I Almindelighed bor alle Stæv-

ninger, saavel til Over- som Underretterne, være skrift-

lige, og mundtlige Varseler ikke gjælde; dog undtages

fra denne Regel de Egne i Norge, som ligge til Fjelds,

og hvor Folk af Almuen selv fdre deres Sager person-
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ligen. — I saadanne Tilfælde maa det være tilladt at 1796.

antage mundtligt Kald og Varsel til Hjemthipget. — 3. Juni.

^8) Der skal i ethvert Sogn af Dommeren udnævnes 2

torslandige og bekjendte redelige Mænd til at være

Stævnevidner i Sognet. — Den Ene af disse bor altid

være Lehnsmanden i Norge og Sognefogden i Danmark,

Q3ar de dertil ere villige. Saa udnævnes ogsaa, for-

uden disse tvende, endnu en god Mand til Medhjelper

i Fornodenheds Tilfælde, dersom En af de Andre, for-

iDedelst Sygdom eller andet lovligt Forfald, ikke kunde

forrette Ombudet. — Paa lige Maadé forholdes med
Varsels-Vidners Beskikkelse i Kjobstæderne. — 19) De

saaledes valgte Stævningsmænd skulle offentligen paa

Thinget indsættes i dette Ombud, og der med Eed be-

kræfte, al de med Troskab og Redelighed ville forrette og

udfare det. — Dommeren skal derefter meddele Enhver

9f dem et Exemplar af denne Anordning, til deres

Efterretning, samt tillige underrette dem om deres

Pligter, og især betyde dem Lovens Bydende i 1. B.

4. Gap. 6. Art. Endeligen skal han indfore deres Navne

1 Justits - Protokollen som eedsvorne Kalds- Vidner. —
^0) Efter at fornævnte Eed er af dem bleven aflagt,

bbr den hidindtil brugelige og i Lovens 1. B. 4. Gap.

3« Art. foreskrevne Afhjemlingsmaade, at sværge med

oprakte Fingre i enhver Sag, ikke mere finde Sted;

J^en Stævningsmændene skulle alene skriflligen paa-

tegne Stævningen, at den ved dem er bleven forkyndt,
H

Og derhos udtrykkeligen melde, hvilken Dag, paa hvad

Sted og for hvilke Personer Varselen er bekjendtgjort,

samt bevidne dette under deres Hænder og Signeter,

i Kraft af deres aflagte Eed, som beskikkede Varsels-

mænd. — 21) I de Tilfælde, hvor mundtlig Kald og

Varsel bruges, skulle Stævnevidnerne dog skriftligen

bekræfte Forkyndelsen, og da tillige i deres Attest om
Varselen nævne Sagen, formedelst hvilken de Vedkom-

uiende ere blevne indstævnede, enten som Parler eller

Vidner. Saa bor og deri bevidnes, at de ere blevne
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,1796. advarede, at de ikke kunne vente nogen Forelæggelse

3. Juni. eller Lavdag. Denne Attest maa udstædes til Gitanten

paa ustemplet Papiir, for af ham at kunne fremlægges

i Retten, til Beviis om Stævningens lovlige Forkyndelse.

22) Naar Varselsmænd paa ovenanforle Maade ere blevne

beskikkede i hver Kjcibstæd og i hvert Sogn, skulle

disse ene og alene være bemyndigede til at forkynde

Stævninger til Retterne, og, som en Folge deraf, beret-

tigede til derfor at nyde den sædvanlige og lovlige

Betaling; dog bor de i Sager, som ere beneficerede ,

eller anlagte paa Juslitieus Vegne, være forbundne til

at indvarsle de Paagjældende uden nogen BelOnning.

VII. Gap. At Lovem \. B. 5. Cap. 8. Art. ogsaa

bor være til Regel for de Retter, der bestaae af flere Lem-

• mer, — 23) Ligesom Vi paa det alvorligste vil have

alle Dommere indskjærpet begge Rigers Loves Bud, i

1. B. 5. Gap. 8. Art., saa befales det tillige, at sammes

Forskrift skal jtjene til Regel ogsaa for de Domstole,

der bestaae af flere Personer eller Lemmer, saasom:

Hof- og Stads-Retten, Landsthingene, Gommissioner, og

saa videre. — Dog, ifald det maatte hær^de, at nogen

Sag (imod Formodning), skulde være saa overordentlig

vidll()ftig, at det blev umueligt for det sidstbenævnte

Slags Retter at votere og d(5mme deri, inden' de i Lo-

ven foreskrevne 6 Uger; da maa der, i et saadant

enkelt Tilfælde, lilstaaes Dommerne en Tid af 8, i O,

og i det hoieste 12 Uger, i Forhold af Sagens Beskaf-

fenhed; men, naar en saadan længere Tid end 6 Uger

bruges, skal der, ved Doms-Actens Udstædelse, udtryk-

keligen tegnes derpaa, hvor lang Tid Sagens Documen-

ter, ved at gaae om imellem Rettens Lemmer til Gjen-

nemlæsning og Votering, har været beroende hos enhver

af dem, paa det at Hiiiesteret, eller den vedkommende

Over-Domstol, derefter kan skjcinne, om ufornodent Op-

hold har fundet Sted, og da vedborligen ansee den,

eller dem, som befindes skyldige i Forsomnielsen ; hvilke
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da navnligen bor diJmraes, hver for sig, at bode 200 1796.

Lod Sblv til nærmeste Hospital. S. Juni.

VIIL Gap. At Laugrettes- og Stokkemænds Antal

nedsættes til 4, isteden for 8. — 24) 1 Betragtning

3f den store Byrde det medforer baade for Borgere

og Bbnder at forskaffe det i Lovens 1. B. 7. Gap. fore-

skrevne Antal af Thinghorere og Laugrettesmænd; og

da Oiemærket ligesaa fuldkommeligen kan opnaaes ved

^' Bisiddere, som ved 8, ville Vi allern. have deres

Antal nedsat til det halve, saa at der ved de alminde-

lige Underretter i Danmark og Norge herefter ikkun

skulle sidde 4 Stokliemænd eller Laugrellesniænd, hvilke,

tilligemed Dommeren, b5r kjende i de Sager, som D,

L. 1. B. 5. Gap. 19. Art., samt N. L 1. B. 5. Gap. 20.
L

Art. og 1. B. 7. Gap. 1. Art. omtaler, og ellers altid

være tilstede i Retten, som Vidner, til Vitterlighed om

bvad der forhandles. -

IX. Gap. Regler, i Hensigt til den Fremgangsmaade,

«om bor iagttages ved Forfolgelsen af de Sager, der an-

ffaae Misgjerninger eller Forbrydelser. — Retfærdighed og

Straflovenes Oiemærke fordre, at de criminelle Sagers

Behandling bcir være saa ukunstlet, og Rettens Fleie

saa hurtig, som mueligt, dog at samme kan bestaae

oaed den fuldkomneste Sikkerhed om Sagernes tilstræk-

kelige Oplysning, paa det at Forbryderne ikke skulle

undgaae den fortjente Straf, og Uskyldighed tillige være

betrygget imod Fare for at miskjendes. — De Regler,

som Vi i Hensigt til denue Gjenstand ville foreskrive,

ere disse: — 25) Naar Nogen, paa Grund af begaaet

Misgjerning eller Forbrydelse, er bleven paagroben og

føngslet, da skal den vedkommende Rettens- Betjent,

inden 24 Timers Forlob, holde Forhdr over den Ankla-

gede eller angivne Skyldige, og derunder tillige imod-

l-age Forklaringer af alle dem, som ere tilstede, og

kunne give Oplysning om Sagen. — 26) Dersom det

skulde være umueligt for Dommeren, at begynde For-

r/. Jlt 16
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1796. hijret inden denne foreskrevne Tid, da skal ban uop-

3. Juni. holdeligen iværksætte dette, saasnart skee kan. og om-

stændeligen melde de Aarsager, der have gjort det

nødvendigt at udsætte samme (være sig vigtige For-

retninger andensteds, Veiens Længde o. s. v.), hvilket

lovlige Forfald han skal bevidne i Protocollen
,
og ind-

føre i Acten, paa det at Overdommeren kan paaskjonne

' Undskyldningens Værd. — Befindes nogen Retlens- Be-

tjent i denne Henseende at have attesteret et urigtigt

og opdigtet Foregivende, til Skjul for siu Forsommelse,

da hbr han straffes med 100 Rdhvs Bbder til Stedets

Fattigkasse; men skeer det oftere, da dommes han til

at have sil Embede forbrudt. — 27) Fornævnte Under-

søgelses-Forretning bor uafbrudt vedblive, indtil alle

(le ere blevne afhorte, som kunne formodes at vide

noget til Oplysning om den Misgjerning, formedelst

hvilken den Paagjældende er bleven hæftet. — 28) Saa-

snart Forhoret er sluttet, sendes det uopholdeligen be-

skrevet til den vedkommende Ovrighed, som da strax

udnævner Actor og Defensor i Sagen, til dens lovlige

Forfølgelse, og den Anklagedes Forsvar, samt tilstiller

den første af disse Forhoret og de dertil hørende Do-

cumenter; hvorefter Actor, uden mindste Forhaling,

fører Vidnerne, og besørger de øvrige Beviisligheder

og Attester, som udkræves og kunne erholdes, tilveie-

bragte, samt derefter forfølger Sagen til Dom. — 29) Alle

Delinquent-Sager skulle behandles og udfores ved Exlra-

Ret. — Som en Følge heraf bør Dommeren, ved Paa-

tegning paa den af Actor udtagne Stævning, beramme

en vis Dag til Sagens Foretagelse, da Vidnerne skulle

være pligtige, efter Aftens Varsel, og uden videre Fore-

læggelse, at mode, saafremt de ikke boe eller opholde

dem længer end to Mile fra det Sted, hvor Extra-Relten

holdes; men, dersom de ere mere end 2 Mile derfra,

da gives dem 24 Timers Varsel for hver 2 Mile, deres

Bopæle ere fraliggende. — Denne Regel for Indvars-

lings -Tid gjælder ogsaa i Hensigt til den Anklagede
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og hans Forsvar, samt alle andre Paaajældende eller 1796.

Vedkommende, som til Extra-Hetten indkaldes.— 30) Naar 3. Juni.

Actor har nedlagt Paastand i Sagen, skal Dommeren,
^fterat have imodtaget Erklæring fra Defensor, om han
n^aatte ansee fornOdent al indhente nærmere Oplys-
liinger, enten ved Documenler eller Vidner, som kunne
^J^oe til Forsvar for den Anklagede, dertil bevilge ham

til Oiemærket passende Opsættelse, saafremt samme
udfordres. Men, dersom ingen yderligere Beviisligheder

hnde Sted, forelægger Retten Defensor en vis Tid til

at indkomme* med sit Indlæg; hvilken Forelæggelses-

Termin bestemmes i Forhold af Sagens Vidtloftighed,

saa at ham, paa den ene Side, forundes saa lang Tid,

som han behover, til at udarbeide sit Forsvars-Skrift

for den Tiltalte, og, paa den anden Side, Sagen ikke

unyUigen opholdes. — 31) Skulde uforudseete Omstæn-
dighed er indtræffe, som gjore det umueligt for Defen-

sor at indkomme med sil Tilsvar i Sagen til den fore-

skrevne Tid, da skal han betimeligen underrette baade

Dommeren og Acior derom, paa det at disse ikke skulle

ttitide forgjæves. — I saadant Tilfælde berammer Dom-
meren en anden Tid til Sagens Foretagelse, og ved-

Isegger Protocolien Defensors Begjæring om Udsættelsen,

samt anforer det, som desangaaende videre maatte

være foregaaet; da det derefter, ved den endelige Dom,
hliver al paaskjonne, hvorvidt noget i denne Henseende
^an regnes Defensor til Forsommelse og Ansvar. —

Under Sagens Behandling skal Dommeren ikke alene

paasee, al den gaaer frem med vedborlig Hurtighed;

han bor tillige især vaage for, at Intet forsommes,

' Hensigt lil dens fuldkomne Oplysning; og, dersom

^^get i denne Henseende, enten fra Aclors elier Defen-

sors Side, befindes at være efterladt, da bor Dommeren
paaltegge den Vedkommende al tilveiebringe det Mang-
lende, forinden Sagen * paaddmmes. — 33) Saasnart

^^geu fra begge Sider er bleven lovligen udf(5rl, skal

Dommen, uden mindste Ophold, afsiges, beskrives, og

16«

/
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i79Q. af Dommeren bescirges forkyndt for den Anklagede,

3. Juni. ved de beskikkede almindelige Stævne-Vidner, hvilke

skulle imodtage hans Erklæring , om han dermed er

tilfreds, eller han forlanger den paakjendt ved Over-

retten, og tegne Forkyndelsen, saavelsom hans i den

Anledning givne Svar, paa Doms-Acten; hvorefter Dom-

meren slrax sender denne, tillige med alle de flere dertil

horende Documenter, til den vedkommende Ovrighed,

som da, i Overeensstemmelse med Loven og Anord-

ningerne, foranstalter det videre fornddne til Dommens

Fuldbyrdelse, eller til Sagens Indstævning for hoiere

Ret, naar dens Natur det medfarer, eller den Paagjæl-

dende det har forlangt. — 34} Ved Overretterne skulle

Justitiens Sager hgeledes gaae frem med den mueligste

Hurtighed, og intet ufornodent Ophold taales, enten fra

Actors og Defensors Side, i Henseende lil Indstævnin-

gen og Forfølgelsen, eller fra Skriverens Side, i Hen-

' seende ti! Actens Udfærdigelse; over hvilket Alt Retten

ohihyggeligen skal vaage, og paa det alvorligste tilholde

Vedkommende at efterkomme deres Pligter; saa bor og

Retten selv, i Hensigt til Dommens Afsigelse, ikke lade

Sagen lide mindste Forhaling. — Idvrigt skal alle Ret-

ter, som bestaae af flere end een Dommer, tegne paa

Acten i enhver Justitssag, hvorlænge denne hos hver af

Rettens Lemmer har været beroende, ved at gaae om
imellem dem, til Votering. — 35) Paa det at der kan

haves en paalidelig og betryggende Opsigt med Retter-

gangen i de Sager, som, efter Vor umiddelbare Befa-

ling, eller efter de vedkommende Collegiers og Ovrig-

hedens Foranstaltninger, blive anlagte ved Domstolene,

formedelst Misgjerninger eller Overtrædelser imod Lo-

vene, skal enhver underordnet Dommer eller Ret, hvis

Behandling staaer under nogen hciiere Domstols Paa-

kjendelse, være pligtig til (under Straf af 20 Rdlrs Bd-

der lil Fattigkassen paa det Sted, hvor Sagen er fdrt)

at melde udtrykkeligen i Dommen, om .der, ved den

Ret selv, eller nogen af de foregaaenjdtjjDstaus.$i!, ^

I



For. ang. Rettens Pleie. 245

vnst nogen Forsommelse i Sagfcirelsen og Behandlingerij

«ller om samme har været lovmæssig og forsvarlig. —
i det forste Tilfælde bor de, der befindes skyldige i

saadan Efterladenhed, ikke alene dommes til at erstatte

^et derved forvoldte Tab eller Bekostning, afVaretægts-

^§ Underholdnings-Penge, med ^idere; men endog til-

pligtes at bode til de Fattige fra 10 til 100 Rd.,

Forhold af Sagens Beskaffenhed og Forseelsens Grad

liivrigt tjener det til Efterretning for alle Dommere
og Sagfdrere, at deres Forhold i fornævnte Henseende

bhver paakjendt, tillige med Hovedsagen, uden fore-

gaaende Stævnemaal eller Proces, paa det at de Ved-

kommende kunne sorge for i Aeterne at anfore og

oplyse det, som de ansee nodvendigt, til deres Und-

skyldning ellei' Forsvar, iiaar der raaatte gives Anled-
*

^iiig til Tvivl, om nogen Forhaling i Sagens Fremme
kunde regnes dem til Brode. '

— Hdiesteret anbefales

^saer at paaagte, om de foranfarle Bud ere blevne

efterlevede ved de samme underordnede Dorastole, og

^efiergiveligen at straffe Enhver, der findes al have

?Jort sig skyldig i Overtrædelse derimod. Til den

^fide skulle Advocaterne, naar de mundtligen fiSve det

her omhandlede Slags Sager for Hoiesteret, altid docu-

Qientere Proceduren, som er bleven brugt ved de fore-

gaaende Retter; og det skal være Actors Pligt at gj(5re

^(iiesteret opmærksom paa det, som med Grund synes

ai fortjene Paatale og Irettesættelse; hvorimod Defensor

paa den anden Side skal oplyse, hvad der kan tjene

^1 Forsvar for de Paaejældende. Men, dersom Defen-

sor er den, der har Anledning, paa den Anklagedes

^6gne. til at f5re Anke over Behandlingsmaaden og

Sagens Ophold, da skal Aetor anfiire det, som findes

Undskyldning for de Vedkommende. — Paa lige

Maade bor Advocaterne i HcSiesteret oplyse, om noget

ulovligt Ophold maatle være blevet forvoldet fra de ved-

kommende Ovrigheds-Personers Side, enten i Henseende
lil de fomOdne Foranstaltninger Ml Sagens Forfcilgelse,

1796.

3. Juni.



1796. eller i andre Maader; da Hoiesteret, naar den finder,

3. Juni. at der med Grund kan være Noget paa Ovrighedens

Forhold at udsætte, derom skal gjore Indberetning til

Os igjennem Vort Danske Cancellie. — 36) Ligesom del

ved Forordningen 1. Maji MS% for Danmark er bleven

fastsat, at ikke flere end 2 Stokkemænd skulle sidde,

som Vitterligheds-Vidner, i Extra-Retterne, naar Things-

vidner fores i Delinquent-Sager; saa anordnes herved:

at der i lige Tilfælde i Norge ikkun skal bruges 2

Laugreltesmænd. — Fornævnte Bestemmelse skal ogsaa

gjælde ved Hovedsagernes Behandling, naar Thingmæn-

dene blot sidde i Retten sora Vitterligheds-Vidner; men

i Livs- og Æres-Sager, hvor de, ifijlge D. L. i—5—19

og N. L. i—5- 20, tillige ere Meddomsraænd, bor der

forholdes efter det, som er foreskrevet i denne Vor

Anordnings 24. §. — 37) Da Vi ere blevne underrettede

om, at adskillige Underdommere staae i den Formening,

at enhver Tyvssag er Æressag, uden Hensigt til de For-

mildelser i Straffene for simple Tyverier, som ere fast-

satte ved Forordningen af 20. Februar 4789; og at der,

af denne Aarsag, paa nogle Steder tilkaldes Meddoms-

mænd i alle deslige Sager, men paa andre Steder ikke;

saa have Vi fundet for godt at hæve den Forskjellighed

af Meninger, som i dette Tilfælde har fundet Sted. —
Til den Ende befales, at. ligesom bemeldte Forordnings

4. og 5. §§ bestemme de Tilfælde, i hvilke Straffene

for den omhandlede Forbrydelse niedfbre, at den Skyl-

dige bliver ærelos; saa bor og Thinghorerne, ifolge D.

L. -1. B. 5. Cap. 19. Art. og N. L. 1. B. 5. Gap. 20. Art.,

alene tiltræde Retten som Meddomsmænd, naar Mis-

gjerningen er af det der benævnte grovere Slags;

men, hvor Forseelsen er af de ringere Slags, for hvilke

de ovrige §§ i Forordningen fastsætte forholdsmæssigen

mildere Straffe, bor Underdommeren paakjende Sogen,

uden at tilkalde Meddomsmænd. 38) Ved at gjen-

nenilænke de Midler, ved hvilke unyttig Forhaling i de

offentlige Sagers Gang kunde afværges, i Forening med
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f^en fuldkomneste Sikkerhed om, at Intel forbigaaes,

som kan bidrage til at forskaffe den forncidne Oplys-

"'Dg om alt det. der enten kunde tjene til Forsvar for

den Paaejældende eller lægges ham til Brode, have Vi

under Overveielse, at der ikke sjelden medgaaer
'^^eget lang Tid til at forskaffe de, ved Forordningen
3f 21. Maji 1751 befalede, Altester af KirkebcSgerne ^

den Anklagedes Alder, især naar denne er Udlæn-
djog, eller er fed paa et langt fraliggende Sted i Vore
Riger og Lande; hvoraf fcilger, at deti Vedkommende,
naar han er personligen hæftet, ofte formedelst saadan

Udsættelse lider mere, ved at holdes imidlertid i et langva-

'''gt Fængsel, end ved den Straf, som Loven fastsætter

den af ham begangne Forbrydelse. — 1 Betragtning

heraf befale Vi all ern. . at, i Tilfælde af at der maatte

udfordres laniz Tid for at tilveiebrinae saadan Attest

den Anklagedes Alder, da maa hans Tilstaaelse

^ni at være kommen til Lavalder antaces som Beviis

' denne Henseende, dersom hans Forbrydelse ikke er

saa stor, at han tiltales paa sit Liv, eller til at hen-

sætles i Fængsel for sin Livstid. — Dog bor Dommeren

Laugi'ottes- eller Stokkemændene tillige i Prolocollen

attestere, om det klarligen kan skjiinnes af hans Ud-

seende, at der ingen Tvivl kan være om, at han jo er

*^dre end 15 Aar. — I Sager, hvor det gjælder om
den Tiltaltes Liv eller hans Friheds Tab for bestandig,

bf^r det have sit Forblivende ved Forordnintien af 21.

Maji 1751. _ Ipvrigl skulle Præsterne, under Straf af

Udlrs Boder til de Fattige, uden mindste Ophold

leddele de Attester, som udfordres og af Vedkommende
forlanges, til Oplysning i Delinquent- og Justits-Sagerne;

det skal paahgge Dommerne, i Tilfælde af Forsom-

^else fra Præsternes Side, at andrage saadant for

Cancelliel, som h'6r foranstalte den Paagjældende tiltalt

^g dbmt til at udrede de foranfCrte Bsder.

1796.

3. Juni

'3 Plak. 5. Mai 1707
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1796. X. Cap. Ångaaende Tilsyn og Opsigt med, at de

3. Juni. beneficerede Sager forsvarligen og lovligen fores, — 39) Da

Billighed tilsiger, at Justitsvæsenet bor sOrge for, at de

Fattige, som forundes beneficia pauperlatis, blive lov-

ligen forsvarte, efterdi de ikke kunne selv vælge deres

Sagforere, men maae lade sig ndie med dem, som af

Ovrigbeden beskikkes, til at vaage for deres Ret; saa

skal det være Dommernes Pligt, i alle Sager, hvor

Nogen har haft beneficium paupertatis og frit Forsvar,

noie at paasee, om den vedkommende Fattiges Sag er

bleven hurligen fremmet og lovligen fcirt; og paa det

at derom kan haves vedborlig Sikkerhed, skulle samt-

lige Domstole, i deslige Sager, holdo sig de samme

Regler efterrettelig, som i 35. § er foreskrevet, i Hen-

seende til Retternes Opsigt med de offentlige Sagers

Gang.

XI. Cap. Ångaaende hvilke Egenskaber der fordres

hos dem, der beskikkes til Procuratorer , samt Lbfte om

fortrinlig Befordring, naar de udmærke dem ved Retskaf-

fenhed, og Duelighed. — Det er hoist magtpaaliggende,

at Sagfcirerne ere Mænd af Kundskaber og Retskaffen-

hed; Vi ville derfor, at der skal bruges megen Var-

somhed, i Henseende til Valget af dem, der beskikkes

til Procuratorer, og at det noie skal paasees, at de,

som dertil antages, besidde saadanne Egenskaber, at

man med Grund kan vente de ville hædre deres Kald

ved Handlinger, som svare til dets Bestemmelse. Til

at opnaae dette Oiemærke ville Vi ogsaa, at Procura-

torer skulle gives sikkert Haab om videre Forfremmelse,

naar de i nogle Aar have udmærket sig ved Duelighed,

Flid og Redelighed i Sagforelsen. — Paa Grund heraf

befale Vi allern. : — 40) At Ingen maae antages (il Procu-

ratorer, enten ved Over- eller ved Underretlerne, med

mindre han har aflagt PriSve paa sin Duehghed i Lov-

kyndigheden, ved Examen af det juridiske Facultet, og

beviser med sammes Attest, at ham er bleven tilkjendt
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Characteer af Beqvem, ifald han har taget Dansk Exa-

^^^1 og, i det ringeste Haud illaudabilis, dersom han

laget den paa Latin, samt tillige kan fremlægge

Paalidelige Vidnesbyrd om, at han er bekjendl for at

være en god og sædelig Mand. — Naar han saaiedes
^ar godtgjort at besidde disse Egenskaber, maa ham
forst gives Tilladelse til at fore Sager for Retterne i

®l vist District, hvor der behoves Procuralor, i 2 Aar,

og derefter, naar han i denne Prøvetid har lagt for

t^agen ved sit Forhold, at han er en duelig og ret-

skaffen Mand, bcir ham meddeles Bevilling til at være

virkelig Procurator ved Over- og Underretterne i et

lieelt Slift. — Dog folger det af sig selv, al han i de

^ Prove-Aar h'6r tage Deel med de andre Procuratorer

^ at udfore befalede og beneficerede Sager. — 41) Pro-

curatorer, som udmærke sig ved Duelighed, Flid og

^Retskaffenhed, skulle, efter nogle Aars Tjeneste, forlrin-

%en befordres til Dommer-Embeder og andre Juslits-

^eijeninger. — 42) I Overeensslemmelse med D. og N.

Lovs 1. B. 9. Cap. 12. Art., samt efter Analogien af

^listruxerne for General-Fiskalen og Kammer-A dvocaten,

bor Procuratorer, som, ifolge beneficia paupertalis eller

processus gratuiti, ere befalede al fore Sager for offent-

%e Stiftelser og Fattige, tildommes et biUigt Salarium,

^aar Sagen vindes paa disses Side; hvilket Salarium

bestemmes af Dommeren, og bor udredes af den ta-

bende Modpart. Hvorefter alle og enhver Vedkommende

^^S allerund. have at rette. Givel paa Vorl Slot Fride-

^»chsberg den 3. Junii 1796.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephpflsei), ang. Skriverpenge for Overrets-Akter.

^havn 4. Juni 1796. — Canc. Brevb. 1796, Nr. .2640,

s. 1610; jeviif. Bekjendtgjbrelse (^Auglysing) fra Overrettens

Notarius B. Stephensen, dateret Hvitårvollum 1. .Mai 1797,

4. Juni

1
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1796. foran ,,Acta yfirréttarins å Fslandi fyrir arin 1792-1796", Leir-

—^-— arg. 1797. 8; samt MinnisverS TOindi I, S. 451, Fogtm. VI-

4. Juni. 4g2-

P. M. Gancelliet har modtaget Hr. Stiftbefalings-

mandens Skrivelse af \. Marts d. A., hvori De indbe-

retter at have, i Anlednine; af Laugmand Magnus Olaf-

sens Vægring ved at betale Nofarius Stephensen tvendo

af ham selv forlangte Oberrets- T^dmmes Afskrivning,

anderledes end Laugthings-Domme, resolveret : at Skriver-

penge for Processers og Dommes Extradering m. m. bor

hæves efter Norske Lovs Forskrift, og at de ved Oberretten

i fsland afsagte Domme bor betalos, naar de begjæres

beskrevne, efter Praxi lige med Ober-Hofrellens i Norge-

— Man skulde i den Anledning til behagelig Efterret'

ning og Bekjendtejorelse for Vedkommende herved

tjenstligst tilkjendegive Dero: at Gancelliet aldeles bi-

falder Deres Formening denne Sag angaaende. Del kgl-

Danske Cancellie den 4. Junii 1796.

4, Juni. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Skal-

holts vStift Hannes Finnsson, ang. Forseelse ved

iltergang. Khavn 4. Juni 1796. — Canc. Brevb.

1796, Nr. 2641, S. 1611.

P. M. Til Svar paa Deres Hoiaerv. Skrivelse af

28. Januar d. A., hvori De indberetter, at Bondekarlen

Hannes Kolbeinson, der ikke i rette Tid indfandt sig

ved Aherot, for at modtage Sacrnmentet med de (ivrige

Communicantere, blev af Præsten Hr. Asarim Paulsen

lilbageviisl, eftersom denne Deel af Gudstjenesten alle-

rede var tilendebragt, og tillige forespørger: hvorledes

Præsten for delte hans Forhold h'6v ansees? — skulde

man tjenstlig melde, al Gancelliet ikke finder, at Præ-

sien i denne Henseende fortjener nogen Irettesættelse.

Det kongelige Danske Cancellie den 4. Junii i 796.
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Reskript til Amlmaml Stephan Thorarensen,

^^g- Godtgj oreise for Olvilders Indsættelse paa

'^oluin Bispestols Gods. Khavn 8. Juli 1796.
- Norske Tegn. 44 (XLIY), 649.

Christian den Syvende &c. V. B. Vi give dig hermed
^**kjende, at Vi. efter Enke-Bispinde Margrethe Finnsdatter

'J'eitsen, af Nedre-Aas i Hjalledal udi Vort Land Island,

hendes herom allerund. gjorte Ansogniog, samt din derpaa
givne Erklæring, allern. have bevilget, at hun, til Erstatning
f^t" de Bekostninger hun haver anvendt paa Istandsæt-

^6]sea af* de til Bispe-Enfcernes Underholdning i Holum
^^ift henlagde Lensjorde-Ombud , maa af Bispestolens

Midler nyde udbetalt 4 Rd. Specie for hvert af de af

hende oprettede 5^6 Qvilder, der ialt vil udgjore 23

^d. 24 Sk. Couranl. Derefter du dig allerund. haver

rette, og Vedkommende Sligt til Efterretning at til-

*^jendegive. Befalende &c. Kjebenhavn den 8. Julii

^^96. [ad raandatum].

Kongelig Resolution ang. Underviisning i s. Juii.

^^gevidenskaben hos Landphysikns, Frederiks-

'^^»"g 8. Juli 1796. — Landphysikus Jon Sveinsson

^avde anholdt om at tilstaaes ,,2 Lærlingers Lo'n eller 60 Rd.
^^^lig, mod at han vedborlig til Kost, Foi-pfiegning og Infor-

mation, holder en studeret Person, da han forpligter sig til at

^^scirge de forefaldende vacante 4 Fjerdings-Chirurgikater for-

^ynede med duelige Subjekter". — Stiftamtmanden og Rente-

^ammeret vare enige i, at der kun behovedes 1 Lærling, og i

sidste 12 Aar, fra 1784, havde Landphysikus ikke heller

^*'holdt Betaling" for flere, men ansaae de tilstaaede 10 Rd. til

^^^åer og 20 Rd. til Kost og Underholdning for en Kiev at

"^®re for ringe i Forhold til de stegne Priser (Forestill. 30.

*^^). Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 77, Nr. 49.

De Udgifter, som ved Vores Resolution af 12. Maji

^783 ere tilladte at maatte tilstaaes Landphysikus Svend-

i Fsland, og for det forste at udredes af Jordebogs-

*-^3ssen, for at klæde og underholde tvende sludeerte
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Personer fra een af Skolerne, saml undervise disse i

Analomie og Cbirurgie, og som ere bestemte til 30 Rd*

aarlig for hver, ville Vi, saavidt de for den forJdbne

Tid .allerede ere udredede af bemeldte Gasse, allern.

godtgjore denne af Vores Gasse. — Icivrist ville Vi: at

der for Eftertiden ikkun skal antages een saadan Lær-

ling, for hvilken Landphysikus Svendsen maa nyde el,

aarligt Tillæg af 10 Rd. , saa at htm ialt kan nyde 40

Rd. aarlig, der ligeledes extraordinaire af Vores Gasse

bliver at afholde. Friderichsberg Slol den 8. Julii 1796 ^

,15. Juli. Reskript til Stiftbefalingsmanden i Njællands

Stift Geheiineraad Grev Knuth og Biskop Balle,

ang. Understottelse af de saakaldte islandske

Penge. Khavn den 15. Juli 1796. ~ Sieii. Tegn.

LXLV, 664^ (Nr. 676),

Ghristian den Syvende de. V. S. G, Eftersom Vi

af eders til Vores Danske Cancellie under 24. Martii

sidsti, gjorte Forestilling er bleven underrettet om den

trængende Forfatning, hvori den forhenværende Vicarius

hos den nu resignerede Chordegn Hersom udi Vor

Kjobstad Neslved, Gandidatus Theologiæ Nicolai Butzou

befinder sig, samt al han formedelst en tiltagende

Tunghcirighed ikke længer kan nytte Staten som Skole-

holder: da ville Vi i Betragtning heraf, samt i Over-

eensslemmelse med den af eder senere under \. Junii

d. A. gjorte Forestilling allern have bevilget, at bemeldte

Nicolai Butzou' maa af de saakaldte islandske Penges

Renter aarlig nyde 20 Rd., indtil han paa en eller anden

Maade, efter eders nærmere derom gjorte Forslag, kan

forhjælpes til ncidtorflig Underholdning i hans tiltagende

Resolutionens Indhold er communiceret Stiftamtmand Olaf

Stephensen og Landfoged Finne ved Rentek, Skrivelser

10. Septbr, 1796 (Isl. Copieb. Litr. Z, Nr. 391—392).

4796.

8. Juli.
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^Wertlora. Derefter 1 eder allerund. have at rette og

Vedkommende Sligt til Efterretning al tilkjendegive.

Kjcibenhavn den 15. Julii 1796. [ad mandatum].

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen og Biskoppen over Skalholts Stift,

Hannes Finnsson, ang. den islandske Psalme- Og

Alterbog. Khavn 16. Juli 1796. — Canc Brevb.

^'?'96, Nr. 3320, S. 158.

P. M. Da Deres Hciiærv. i Skrivelse til Cancelliet

30, Januar d. A. har forespurgt:

i) om De skal ansee den til Deres Formand i

^nibedet Dr. Jonsen givne Ordre af 24. April 1784,

^Qgaaende Forslag til en ny islandsk Psalme- og Allarbog,

^^01' endnu vedvarende, og Dem som Eftermand i Em-
hedet vedkommende. — 2) Siden Bogtrykkeriets Ufor-

muenhed at trykke ikke længer staaer i Veien, om dette

^f'beide da nu skal fortsættes. — 3) Efter hvilken Form
den nye Indretning i saa Fald skal gjdres; — og 4) ifald

^*^gen ny Form i den danske Kirkes Lilurgie skulde

inden kort Tid blive paabuden, om den derom udgi-

vende Bestemmelse da maatte blive oversendt der til

^^Ddel, for i Overeensstemmelse dermed at indrette

^en offentlige Gudstjeneste sammesteds: — Saa skulde

i den Anledning herved tjenstligst tilmelde Hr.

^^'flbefalingsm. og D. Hbiærv. , at siden der arbeides'

s^avel paa en ny Psalmebog, som en ny Kirke-Ritual,

Danmark og Norge, holder man det for bedst, at

*^enne Sag paa Island udsættes, indtil den danske Kir-

Lilurgie er bleven forbedret, og Hans Maj" Befaling

^ ^en Henseende udkommen. Det kongelige DiUiske

GanceUie den 46. Julii 1796.

16. Juli

Reskript til Stiftbefalingsmand Olaf Stephen- 22. Juli.

sen og Biskop Hannes Finnsson, ang. Trykningen

T —1 . .
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af den islandske Psalmebog. Khavn 22. Juli

22. Juli. 1796. — Norske Tegn. 44 (XLIV), 65I«'-652. P. Péturss.

Hist. Eccl. Island., S. 197
5 Uddrag paa Islandsk i Minnisverc)

TiSindi I, S. 289. Fogtm. VI. 8, 534-535.

Chrislian den Syvende &c. V. S. B. Vi give eder-

hermed tilkjende: at Vi, efter det fra eder til Vort

Danske Cancellie indkommen Promemoria af 15. Mar(ii

sidstleden, med Bilag, angaaende den, af det islandske

Landoplysnings-Selskab forehavende Foranstaltning af

en ny Kirke-, Psalme- og Alterbog til almindelig Op-
byggelse i Landet istedenfor den over ^200 Aar gamle,
der skal indeholde endeel anstddeh'ge Psalmer, Vers og
Udtrykke med videre, allern. ville have bevilget: at

bemeldte Oplysnings-Selskab ikke alene maa fuldfOre

denne nye Psalmebog og forsyne den med en-

deel efter udnævnte Revisorers Skjonnende valgte, samt
af dig Biskop Finsen bedcimte, og for passende ansete,
Psalmer, hvilken Psalmebog derefter maa authoriseres

til Brug udi Kirkerne paa Vort Land Island, men og at

Selskabets Forlægger, Bjorn Gottschalcksen & Compagnie,
ene maa oplægge samme Kirke- og Psalmebog, uden
at Nogen maa understaae sig heel eller stykkeviis at

eftertrykke, under Straf af Exempiarernes Gonfiscation,

i det mindste saa længe de 2 forste Oplage ikke ere
udsolgte eller maatle være hos ham eller Gompagnie
at bekomme. Derefter I eder allerund. have at rette,

"og Vedkommende Sligt til Efterretning at tilkjendegive.

Befalende &c. KjObenhavn den 22. Juhi 1790. [ad
mandalum].

10. septbr. Rentekammef-Skrivelse til Stiftaratmand Olaf

Stephensen, aug. Vidoe Kirkes Qvilder, Khavn
10. Septembr. 1796. — At Stiftamtmanden vil foran-

stalte Vidbe Kirkes Qvilder, hvis Smcirleier ikke vare henlagte
til Nogen, bortsolgte ved olléntlig Auction, og Beltibet erlagt

til Jordebogskassen. Isl. Copieb. Litr, Z, Nr. 397.
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Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf i796.

Stephensen, ang. ea Væverstol til Thorchilii uTTe^
legats Borneskole. Khavn 10. Septembr. 1796.
^ At Rentekammeret, i Anledning af et Andragende fra Skole-

holderen ved Thorchilii Legats Biimeskole, Thorvald Bddvars-
son, om at erholde skjænket enVæverstol med Tilbehor, opsender

'^^d Postskibet en saadan Væverstol, som Kammeret dog finder

J^ettere at skjænke til Skolen end til Skoleholderen, overladende

Stiftamtmanden at fiiie hvad Anstalt han i den Henseende

^aatte finde tornoden. Isl. Copieb. Litr. Z, Nr. 404.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf lo. septbr.

Stephensen, ang. Mandtalsfiskens Ydelse i Guld-

^J^inge Syssel. Khavn 10. Septembr. 1796. —
At Kammeret er enigt med Stiftamtmanden i , at Indbyggerne
i Mosfells-Sveit, som Kongens Leilændinger, ere frie for at

svare den Mandtalsfisk, som ydes af 'fremmede Fiskere i Guld-

^^^^ge Syssel, og at Landfogden paaiægges at tilbagebetale

hvad der saaledes er oppebaaret. Isl. Copieb, Litr. Z, Nr. 395.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf Septbr.

Stephensen, ang. Post-Routen paa Vesterlaudet.

^^havn 10. Septembr. 1796. — At, uagtet deri de

kongelige Reskripter om Postvæsenets Indretning i Island kun

*^les om, at Posten skal gaae fra Sysselmand til Sysselmand,

Stiftamtmanden dog vil drage Omsorg for, at Posten kan lægge

^eien over Isafjord, der, som designeret til Kjobstad, syntes

foi'trinlig at burde have Adgang til denne Bekvemmelighed.

Copieb. Litr. Z/ Nr. 396.

Kongelig Resolution ang. Opbevaringen af i^. septb

islandske Jordebogskasse. Frederiksberg

16. Septembr. 1796. — I Forestilling 8. Septbr. fore-

slaaer Rentekammeret, at den i Instructionen for den norske

Zahlkasserer 17. Febr. 1784 § 5 fastsatte Regel, at Kassereren

maatte have en stHrre Beholdning under Hænder end

som svarede til den ham stillede Cautions Beldb, ogsaa

r,
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1796. maatte anvendes med Hensyn til Landfogden i Island, tier

—^^"""^^ stillede en Caution paa 1000 Rd. — Rentek, Norske Relat. og
16. Septbr.

-^^^^y^ p^.^^^ j^j.
t^j^ _ Resolutionen hos Fogtm. VI. 8,

581—582.

Vi ville allern. at Landfogden i Island skal for

Eftertiden ikke have storre Beholdning af Vores ham

betroede OppebOrseler, end den af ham stillede Cau-

tion 1000 Rd. belciber, og al derimod det Overskydende

skal bevares hos Stiftamtmanden i en jernbeslagen Kiste,

som hertil skal anskaffes, med tvende forskjellige Laase,

hvortil den ene Ndgle bliver i Stiftamtmandens og den

anden i Landfogdens Gjemme, da Landfogden skal, i

Anledning heraf, være pligtig at afgive maanedlig Ex-

tract in duplo over Indlægt og Udgift, samt den in

Cassa havende Beholdning, hvad enten denne er over

eller under 4000 Rd., til Stiftamtmanden, som, naar

Beholdningen ikke er over 4000 Rd., blot attesterer ved

Dag og Dalum, at Extracten er ham foreviist, men, i

Tilfælde at Beholdningen er over 1000 Rd., altesterer:

at det Overskydende er henlagt i benævnte Kiste til

Bevaring. Friderichsberg Slot den 16. Septbr. 4796*.

22. Septbr. Reiitekammer-Skrivelse lil Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. IndseDdelseu af de oeconomiske

Tabeller.. Khavn 22. Septbr. 1796, - isi. Copieb.

Litr. Z, Nr. 451.

For her ved Kammeret at kunne gj5re Brug af de

oeconomiske Tabeller er det fornodenl, at de, saavidt

mueligt, med det hvert Foraar fra Island retournerende

Postskib indsendes her til Kammeret for del næst for-

lobne Aar, saaledes, at Tabellerne for indeværende

Aar afsendes med Postskibet, som gaaer fra Island

') communiceret Stiftamtmand O. Stephensen og Landfoged

Finne ved Rentek. Skrivelser 22. Septbr. 1796 (Isl Copie-

bog Litr. Z, Nr. 449- 450).

I
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^æstkommende Martii Maaned, og saa fremdeles aarlig. 1796.

1 maae derfor tjenstligst have Hr. Stiftaratm. anmodet „rT"^om af xr'ii 11., 22. Septbr.
»
dl viue lade sig denne Sag være angelegeo, og derom

tillægge Sysselmændene i Sonder-Amtet den fornødne
^''dre. Rentekammeret den 22. Septbr. 1796 ».

I

Cancellie Skrivelse til Stiftamtmanden, BI- 24. septbr.

skopperne og Amtmændene i Island, ang. An-

vendelsen af de saakaldte islandske Penge. Khavn
24. Septembr. 1796. — Canc. Brevbog 1796, Nr.

^576, S. 827.

P. M. Efter kongelig Bevilling af 18. Marts 1757
bleve overalt i Kjobstæderne udi Danmark og Norge

Qttibaarne GoUectbOger, for at indsamle godvillige Gaver

Holum Bispestols og Skoles, samt derved værende

'udretninger paa Island, deres Istandsættelse. Som en

Restance af denne Gollekt har Biskop Balle indberettet

a^ have modtaget af sin Formand 912 Rd. 3 Mk. I Sk.,

der ved hans Ankomst til Bispestolen var ved Udsæt-

^-^Ise paa Rente steget til 1104 Rd. 1 Sk., og nu, ved

Si^ire Renterne af Gapitalen frugtbringende, er for-

ceret til den Summa 1639 Rd. 5 Mk. 12 Sk., hvoraf

de 1600 Rd. staae i Obligationer, og Resten er i For-

varing hos Biskoppen. — I Anledning heraf skulde man
''Jenstl. anmode Hr. Stiftamtmand og Deres Hciiærværdd.,

^^mt DHrr. Amtmænd, at ville conjunctim meddele Gan-

*^elliet Deres Tanker, hvorledes Renten af denne Ga-

P>tal, 20 Rd. undtagen, som ere tilstaaede en gammel

*^3ndidat, navnlig Nicolai Bytzow, i aarlig Understijttelse, ;

*^unde anvendes til st5rst Nytte paa Island. Det kgl.

danske Gancellie den 24. Septbr. 1796 -.

O Hgelydende Skrivelse s. D. til Amtmand Wibe for Vester-

Amtets og Stephan Thorarensen for Nord- og Oster-Amtets

• Vedkommende, Copieb. sst. Nr, 452 og 453.

O I Betænkning 8. Marts 1797 fi'a Stiftamtmand Olaf Ste-

' ^ 17

I



258 Reskr. ang. Landsthingsskriyeren.

^'^QG. Reskript til Stiftamtmand Olaf Stephensen,
7- oktbr.

.pjij^g Landsthingsskriverens Lon af

Justitskassen. Khavn den 7. Oktobr. 1796.

Norske Tegn. 44 (xuv), eTi**.

Christian den Syvende &c. V. S. B. Vi give dig

hermed tilkjende, at Vi, efter Landsthingsskriver Thor-

lev Nicolaisen af Hlidarendekot paa Vort Land Island,

hans herom allerund gjorte Anscigning og Begjæring»

samt din derover meddelte Erklæring og Vort Rente-

kammers Betænkning, allern. have bevilget, at han, til

Forbedring i hans Lon, maa af den islandske Justits-

kasse tillægges aarlig 10 Rd. — Derefter du dig aller-

underd. haver at rette, og Vedkommende Saadant til

Efterretning at tilkjendegive. Befalende &c. Kjoben-

bavn den 7. Oktobr. 1796. [ad mandatum].

phensen, Amtmand Wibe og Stiftsprovst Magnusen fore-

slaaes, at Renten af Capitalen opsamles til den bliver lOO

Rd., og iOvrigt befries fra alle Island uvedkommende Pen^

sioner, da de saa forbeholde dem i sin Tid at indgaae

med Forslag til Anvendelsen. Men skulde dette ikke vinde

Cancelliets Bifald , tiltræde de Amtmand Thorarensens

Forslag, at Renten anvendes til aarlige Præmier, soni

skulde bestaae i nyttige Btiger, for de flittigste og due-

ligste Disciple af begge Skoler, nemlig 10 af Reykjaviks

og 6 af Holum Skole. Tillige yttre de, at have Anled-

ning til at troe, at en Capital af 2500 Rd. skulde vaere

given, og modtagen af Biskop Balle, med Bestemmelse

om at Renterne deraf skulde anvendes til Islands BedstCi

hvorfor de tinske en (-ijenpart af Fundationen for denn^

Capital oversendt til Island, for at opbevares ved Stifts-

Archivet. — I Biskop Balles i Anledning heraf indhentede

Erklæring af 24. Mai 1797 siges, at han ikke kjender det

mindste til at en slig Capital skulde være given i deD

ommeldte Hensigt, endnu mindre at han har modtage^

samme Capital eller nogen Fundation desangaaende.
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Caacellie-Skrivelse til Biskoppen i Skalholts <796.

^t^ft, Hannes Finnsson, ang. Forandring i Kirke- iToktb^l

*6nneil. Khavn den 15. Oktobr. 1796. —
Canc. Brevb. 1796, Nr. 4938, S. 1037-1038.

M. Da det haver behaget Forsynet den 10.

dennes at bortkalde Hendes Maj*. Enkedronning Juliane

*^^He, saa skulle man, ved at underrette D. Haiærv.
herom,

tjenstligst anmode Dem, at ville for samtlig

Præsteskabet i det Dem anbetroede Stia foranstalte, at

^en h(5isalige Dronning herefter af Bonnen i Kirken efter

Prædiken bliver udeladt, og at i dets Sted, naar der

®^ bedet for H. Maj\. Kongen, der da bedes for H. kgl.

Helhed Kronprindsen med Gemalinde, og dernæst for

tie (ivrige kongelige Personer, ligesom forhen. — Det

Danske Gancellie den 15. Oktobr. 1796.

Reskript til Stiftamtmand Olaf Stephensen og 4. Novbr.

biskoppen over Skalholts Stift. ang. Refstad

^raBstekalds Nedlæggelse og Kirkens Forflyttelse

V. Khavn 4. Novembr. 1796.— Norske Tegn.

CXLIV), 680- 681.

Christian den Syvende &c. V. S. B. Da du, Stift-

amtmand Stephensen, og nu afdøde Biskop Dr. Finsen,

^di en til ^Vort Danske Gancellie indkommen Forestilling

^^ve yitret, at der ere mange Uleiligheder forbundne

at Refstad og Hof Præstekalde der i Stiftet ere

særskilte, da de, efter deres Beliggenhed og førstnævnte

^^Ids Ringhed, ikkun synes at burde udgjore eet Præste-

^^^^ af en Hovedkirke og et Annex: — saa give Vi

6der hermed tilkjende, at Vi, efter den derhos gjorte

^Qdslilliug^ allern. ville have anordnet, at Refstads Kirke

skal forflyttes til Gaarden Krossavik, som ligger inden

samme Sogn, og at denne nye Kirke paa Krossavik her-

efter skal blive Anneikirke til Hof i Vopnefjorden. —
Og

ville Vi i denne Henseende have fastsat folgende

bestemmelser:

17«



260 Reskr. ang. Refstad Kalds Nedlæggelse m. v.

1796. 1) at den til Gaarden Krossavik fra Refstad for-

4. Novbr. flyttende Kirke skal beholde al sia forrige EiendoDtt,

nemlig Gaarden RefsUder, Raudsholar og Saurbæ, samt

al Strandrettighed og andre Eiendomme, Itak eller Ser-

vituter, soin tilhore Refstad Kirke, hvorover en ny

Kirkestol ved Krossavik Kirkes Oprettelse i sin Tid skal

forfattes. — 2) alpaa Kirkens forbemeldte trende Gaarde:

Refstad, Raudsholar og Saurbæ, skulle, istedet for Ref-

stad Kirkes hidindtil værende Qvilder, ansættes et pas-

seligt Qvilde-Antal, af hvilke Sognepræsten skal oppe-

bære de halve Smbrleier, men den anden halve Deel

tilfalde Proprietairen til Krossavik, imod Qviidernes Ved-

ligeholdeise i alle Tilfælde. — 3) at Eieren af Gaarden

Krossavik skal, saaledes som andre Kirke-Eiere i Island,

uden Regnskab oppebære Reveniierne af Kirkens Eien-

domme, imod at være ansvarlig til deres og Kirkens

Vedligeholdelse, samt Kirkens Svrige Udgifter, men

Portions-Regningen fores overeensstemmende med Re-

skripterne af 6. Maji 1740 og 19. Majii747, samt andre

derhen horende kongelige Anordninger. — 4) skal det

ved denne Kirkes Forflyttelse være Indbyggerne i hele

Vapnefjords-Roygden tilladt, under vedkommende Ovrig-

heds Opsigt, efter forefindende locale Omstændigheder,

at udvælge hvilken af begge Kirkerne, som for enhver

Gaard ligger beleiiigst, hvorefter Sognenes Grændser

for den tilkommende Tid maae bestemmes, og derover

forfattés et Instrument, som af Vedkommende skal under-

skrives, samt af eder authoriseres, ligesom og decideres

de tvistige Meninger, som desangaaende kunne opstaae,

hvilket siden indfores i Hofs og Krosseviks Kirkeboger.

— 5) skulle Materialierne af den gamle brcistfældige

Refstads Kirke, og den forhaandenværende Portions-

Reholdning anvendes til Opbyggelsen af den paa Kros-

sevik opforende nye Kirke, men det, som da kan mangle,

indtil af Rygnings-Bekostningen, tilveiebringes enten

ved el frivilligt Sammenskud af, eller en Ligning paa

dem, som nu faae en kortere eJler bekvemmere Kirke-
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Vei. — 6) si^al i bemeldte Krosseviks Kirke, saaledes

sona brugeligt er der i Landet, holdes offentlig Guds-

reneste hver anden Sondag fra 1. Maji til L Novembr.,

men hver tredie Sondag fra 1. Novembr. til 1. Maji.

—

^*erefter I eder allerund. have at rette, og Vedkommende
Saadant til Efterretning at tilkjendegive. Befalende &c.

Kjobenhavn den 4. Novembr. 1798.

Kongelig Resolution ang. Ophævelse af Con- Novbr

tritution til Tugthuset i Island. Khavn 9. No-
^'^mbr. 1796. — l Rentekammerets Forestilling l . Novbr.

bemærkes, at Stiftamtmanden i Island allerede under 5. Septbr.

1793 havde indberettet, at Tugthuset nu kunde bestaae, da
dets aarlige Indtægt var 487 Rd. 60 Sk., hvortil kunde lægges,

Qeconomus og Tugtmesteren var afkortet i Lcin 50 Rd., og
den Fbrste tillagt 14 Rd. mindre til Brændsel end f(ir, foruden

Tugtmesteren, som tilhge er Fabriqueur, skulde oprette 1 å 2

^^vstole i Tugthuset. Stiftamtmanden foreslog derfor ganske

ophæve Contributionen til Tugthuset fra Fardag 6. Juni

^'^^^^ — Ved en nbiere Angivelse bleve Tugthusets Indtægter

opgivne at bestaae i fcilgende foruden Sagefaldet og Contribu-

tionen af Jordegodset :
•

^) Renten af 4500 Rd. i Kongens Kasse 180 Rd. « Sk.

c)

561556 Rd. 37 Sk. i s. Kasse

1600 Rd. hos Kjbbm. Sun-

ckenberg 64 —
500 Rd., som ventes satte

paa Rente næste Aar 20 —
^3 ^^jendelsen for Leierraaal (^Reskr. 4.

April 1772) omtrent 50 —

59V5 —

d) ^

Tilsammen 370 Rd. 59Vi Sk.
Pilket Stiftamtm. ansaae tilstrækkeligt, og foreslog derfor at

det kongelige og Privatgodset kunde befries for Contribution

indeveerende Aars Udgang, samt at Sagefaldet 147 Rd. 36Sk.
°8 Contributionen af Kongens Gods, c. 51 Rd. aarlig, ialt

^8 Rd. 36 Sk., inddrages i Jordebogs-Kassen, hvilket Forslag
Kammeret Intet har at. indvende imod. - Rentek Norske
Relat. og Resol. Prot. 77, Nr. 87. — Resolutionen er commu-
i^ceret Stiftamtmand Olaf Stephensen og Landfoged Finne ved

Rentekammer-Ski-ivelser 28. Marts 1797 Cisl. Copieb. Litr. Z,
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n96. Nr. 563—564) og publiceret paa Ålthinget 1797 ved Stiftamt-

9. Novbr, mandens Bekjendtgjtirelse 19. Juli s. A., trykt i Althingsbogen

-^^s. A. Nr. XV. 2, S. 32, jevnf. Minnisverb Ti&indi I, 290;

Fogtm. VI. 8, 621.

Den Contributiou, som efter Resolution af 20. Marts

1759 hidtil har været erlagt af Jordegodset i Island lil

Tugthuset sammesteds, kan, ifolge Vores under i 3. Marts

1793 givne Tilsagn, nu, da denne Stiftelses Gasse, efter

Vor Stiftamtmand Stephensens Opgivende, er kommen

i den Stand, al den kan bære sine Udgifter, ophore,

saavidt Vores Gods og andet Proprietair- samt Selveier-

gods angaaer, fra indeværende Aars Udgang og saa-

længe Stiftelsen kan undvære denne Indtægt, dog at

den Indkomst, som bemeldte Stiftelse hidtil har haft af

Sagefaldet, fragaaer for bestandig, hvorimod den for-

beholdes de ved Vores Reskript af 4. April 1772 dertil

skjænkede Leiermaalsbfider. — Kjobenhavn den 9. No-

vembr. 1796.

4

1797. Forordning om Foriigelses - Indretninger paa
zo^anuar. Landct i Norge. Khavn 20. Januar 1797^. —

Publiceret paa Ålthinget 1798, og Rubnim trykt i Althings-

bogen s. A. Nr. IV. 2, S. 6; ligeledes bekjendtgjoit i Syno-

dalforsamlingen for Skalholts Stift 1798; jevnf, MinnisverS

TiJ)indi I, 451. — Norske Reg. 57, lP-20. Original-Aftryk

hos Schultz. Qvart-Forr. for 1797, S. 3—15 5 Schou XII,

3—14. — Islandsk: ^^Tilskipan um sættastiptanir å landinu i

Norvegi" i den af Landsoverretten i Island ifblge Canc. Skriv.

2. August 1800 udgivne Samling af Forordninger, S. 17- 43}

en omarbeidet Oversættelse med Anmærkninger og Udviklinger

af M. Stephensen i hans Haandbog om Forligelsesvæsenet:

.jAlhugavert vib sættastiptanir og forlikimar-målefiii å Islandi'**

Vibeyjar klaustri 1819. 8. — Om Forligelsesvæsenet i Island

see Assessor Jonassens Skrift „Um sættamål å Islandi", Reykja-

vik 1847. 8.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at, da

Vi med særdeles Tilfredshed have seet den heldigste

') Canc. Skriv 25. August 1798, og 15. Juni 1799.
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Virkoiag af Vor Anordning under 40. Julif 1795 (hvor- <797.|

ved Forligelses-lndretninger ere blevne stiftede allevegne 20. Januar.

» Danmark, men i Norge ikkun for det fOrste i Kjob-

slæderne), og Vi nu ved Hjelp af Erfaring ere blevne

veiledede i at sbge og udtænke de bekvemmeste Midler

at anordne og iværksætte denne velgjorende Foran-

staltning paa Landet i Norge, hvor Udfdrelsen, forme-

^t^lst endeel Egnes Naturbeskaffenhed, fandtes at være

forbunden med flere Vanskeligheder; — saa fyldest-

Sjciré Vi paa engang baade Vort Hjertes Onske og Vort

kongelige Lofte i den fornævnte Lovgivning, naar Vi

herved udstrække samme til Landet i Norge, med saa-

danne Forandringer og nærmere Bestemmelser, som
dette Riges locale Omstændigheder fordre. lovrigt paa-

l-vivle Vi ikke, at jo disse Vore landsfaderlige Bud ville

blive imodtagne af de Os kjære og troe Norske Land-

beboere med lige Taknemmelighed, og udf5rte med
samme velvillige Nidkjærhed, som paa de andre Steder

* Vore Riger, hvor Forligelsesvæsenets Fremgang har

Svaret til Vort Oiemærke og Vort Haab. — De Regler,

Som Vi i denne Henseende foreskrive, ere folgende:

L Cap. Angaaende Forligelsesvæsenets Indretning paa

^ndet i Norge, — 1) Til at afværge unodvendige og

bekostelige Rettergangs-Trætter imellem Vore kjære og

^roe Undersaatter, som boe paa Landet i Vort Rige

^orge, skal der allevegne beskikkes Forligelses- Com-

^issarier, hvilke skulle scige at mægle Forening imellem

*^vistende Parter, fcirend disse tillades at sagsoge hin-

anden ved Retten. Heraf folger da, at ingen Sag maa

(undtagen i de Tilfælde, som i denne Anordning ud-

'nkkeligen ere nævnte) antages til Behandling og Paa-

kjendelse ved Domstolene, med mindre Sagscigeren, ved

Attest fra Forligelses-Commissionen, beviser, almindelig

forening har været forsilgt og ikke opnaaet. - 2) For-

%elsesvæsenet skal forestaaes umiddelbar af Amtman-

^6n selv, i den Deel af Amtet, som er nærmest ved

hans Bopæl
; men i de fraliggende Egne udnævner han
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1797. andre retskafne og kyndige Mænd, paa sine Vegne, til

20. Januar. Forligelses-Coinmissarier eller Fredsmæglere. — 3) Et-

hvert Amt inddeles, efter dets Vidtldftighed og Ovrige

locale Beskaffenhed, i visse Districler, hvis Grændser

beslemmes saaledes, at ingen af dets Beboere faaer

længere Vei, end 2 å 3, eller i det hsieste 4 Mile, til

det Sted, hvor Forligelses- Commissionen holdes. -—

4) Naar Districterne saaledes af Amtmanden ere blevne

inddeelte, besorger han, at BekjendtgjOrelse desan-

gaaende skeer fra Prædikestolene, til almindehg Efter-

retning. — 5) Da Forligelsesvæsenels Indretning er til

fælles Gavn, saa maa Ingen, derboeriDistrictet, vægre

sig ved at paatage sig dette hæderlige Kald, naar han

dertil ansees bekvem; dog skal han ei være forbunden

til at vedblive samme i længere Tid, end 3 Aar. Pro-

kuratorer skulle alene være undtagne fra at kunne ud-

nævnes til denne Forretning. — 6) Forligelses-Gommis-

« sionen skal bestaae af 2 Lemmer, nemlig en civil

Embedsmand, Præst eller anden duehg Mand udenfor

Bondestanden, og en agtværdig Bonde. Den fcirste af

disse skal fore Protokollen (som af Amtmanden autho-

riseres) men begge underskrive det, som deri er for-

handlet. — 7) 1 de Ladepladse i Norge, hvor der boer

flere end "SO Familier, skal Amtmanden foreslaae 4 Per-

soner, af hvilke Indvaanerne maae vælge % til at være

Forligelses -Mæglere der paa Stedet; hvilke 2 udvalgte

Mænd derefter beskikkes af Amtmanden. Ibvrigt bor det,

som, angaaende Forligelsesvæsenels Indretning i Kj(5bstæ-

derne, er foreskrevet ved Forordningen af 40. Julii 1795,

Gap. 2, § 1"2 og 13, tjene til Regel i de Ladepladse, hvor

Valget skeer paa den ovenanforte Maade. — 8) Den forste

Gang de udnævnte Mænd tage Sæde i Forligelses-Com-

missionen, skulle de i Protokollen indfcire og underskrive

deres Embeds-Eed saaledes:

' ,(Jeg N. N. , som er bleven valgt og udnævnt til

Forligelses-Commissarius i N. N. District, lover og svær-

ger, at jeg med yderste Kræfter skal sbge at befordre
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"^»ndelig Forening imellem Parterne i alle de Sager, 1797.
som indkomme for bemeldte Commission, og at jeg 20. Januar,

dertil skal bidrage med al muelig Nidkjærhed og Rede-
lighed, efter mine Evner, samt efter min bedste Over-

beviisning og Samvittighed. Saa sandt hjelpe mig Gud
og hans hellige Ord !"

9] Commissionen skal i Almindelighed holdes een

^^ng i Begyndelsen af hver Maaned, og tillyses fra

I*rædikestoiene 8 Dage forud, paa det at Enhver, som
har Noget at andrage, kan være vidende om den dertil

best.emte Tid. Men i Nordlandenes og Finmarkens

Amter, samt i de So- eller Fjeld - Districter, paa andre

Steder, hvor Veienes Længde og Besværlighed ikke

Isde, at denne Regel aldeles nciie felges til alle Aarets

Tider [især i Vintermaanederne), der ville Vi overdrage

Amtmændene, efter ethvert Steds locale Beskaffenhed,

fastsætte saadanne Tider, som findes dertil at være

bekvemmeste; dog skulle de indsende Beretninger

Vort Danske Cancellie om saadanne Afvigelser fra

^en almindelige Regel, med tilfdiede Oplysninger om

Aarsager, der have gjort samme nødvendige.

IL Gap. Angaaende hvilke Slags Sager der hore til

M(Bgling ved Forligelsesvæsenet, — 10) Alle civile Sager

1 Almindelighed, hvad enten de angaae Odel og Eien-

domme. Rettigheder, Gjeldsfordringer, eller Andet, skulle

være Gjenstande for Forligelsesvæsenet; hvorfra alene

undtages: a) Sogsmaale efter Vexler; — b) Fordringer i

Stervboer og Fallit- eller Opbudsboer, efterdi Processes

Omkostninger ikke finde Sted i disse Sager ved første

lostance; dog skulle Skifteforvalterne selv, i Tilfælde

Tvistighed, søge at forene Parterne. — c) Naar Sager

behøve at oplyses ved Vidner, og disse enten ligge

paa deres Sygeseng, eller paa Reise, saa at deres Vid-

nesbyrd formedelst Ophold kunde tabes, maa det være

tilladt at fore saadanne Vidner, førend Sagen ved For-

ligelses -Gommissionen er bleven foretaget, men ellers

ikke. Derimod skal Forligelses-Gommissionen, i Tilfælde

r
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1797. af, at Parterne ikke kunne blive enige om den rette

20. Januar. Sammenhæng af Sagen, saa at Vidner desangaaende

maatte afhdres, udsætte den i saa lang Tid som der

udfordres til at f(5re Vidner, og derefter igjen foretage

den til endelig Afgjorelse. — M) Det b5r iagttages, at

naar noget Sdgsmaal begynder med Forbud eller Arrest,

Sagsøgeren da, efter at saadan Forretning er skeet,

indkalder sin Vederpart til næste Forligelses -Commis-

sion. Men, dersom Forening ei der kan bevirkes, for-

følges Arresten eller Forbudet ved Stævning til den forste

Rettes Dag, som efter Stævningens lovlige Forkyndelse

kan holdes, efter at Sagen er bleven henviist fra Com-

missiooen til Domstolen. — i S) I Henseende til det

-

Slags Sager, som ei kan paaskjonnes uden foregaaende

Grandskning paa Aastedet, da bor Vedkommende, for-

end de henvende sig til Mæglerne, lade holde de for-

nødne Besigtelses -Forretninger til Sagens Oplysning)

efter Lovens \. Bogs 16. Cap., med mindre Mæglerne

kunne formaaes lil at undersøge Sagen paa Aastedet.

— 43) Fornærmelser ved Ord eller Gjerninger, naar

samme paatales af den forurettede Part selv, bør lige-

ledes andrages for Forligelses-Commissionen, førend der

desangaaende skrides til Rellergang; og Lovens -i. B.

22. Cap. 8. Art. skal ikke være lil Hinder i deslige

Sagers mindelige Afgjørelse, omendskjøndt deraf kunde

flyde Slagsmaals, Volds eller 3 Marks Boder. — 14) Men

de Sager, som af Justitsvæsenet paatales eller anlægges

efter vedkommende Collegiers eller Ovrighedens For-

anstaltninger, indstævnes strax for Retten; dog ville Vi

ikke, at Slagsmaals- eller Volds-Sager skulle være Gjen-

stande for Justitiens Forfølgelse, med mindre den ofifent-

lige Rolighed derved er bleven forstyrret. Heraf følger

altsaa, at naar Nogen har Klage at føre over tilføiet

Fornærmelse paa Person eller Eiendom, hvorefter Volds-

eller Slagsmaais-Bøder kunde paastaaes, da bør samme

af den Fornærmede selv, saafremt mindelig Rettelse og

Forligf ei kan bevirkes, paatales ved Domstolen som

I
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Pnvat Sag, og den Forurettede understoUes med Bene- 1797.

ficium pauperlatis og fri Prokurator, dersom han ikke 20^Januar.

selv formaaer at udfore samme ved Retten. — 15) Ende-

ligen b(5r Lovens 1. B. 5. Cap. 2. Art. og dens 3. B.

^- Gap. 4. Art., der handle om ærerOrende Sigtelser

imod Ovrighedspersoner og Rettens Betjente, blive i

Kraft. — i 6) I Ægteskabs- Sager, naar begge Parter

tilstede, skal Forligelses -Gommissionen forsoge at

bringe de tvistende Parter til Enighed, og til at ved-

blive at leve tilsammen; men, kan Forening ikke paa

^enne A5aade træffes, da raaa Commissionen ikke be-

vilge enten Skilsmisse ti! Ægteskabels Ophævelse, eller

'Adskillelse fra Bord og Seng, hvilket alene skal h(5re

^il vedkommende Retters og Ovrigheders Afgjcirelse; dog

"laa det være tilladt, i det sidstbenævnte Tilfælde, at

imodtage begge Ægtefællers Forening om de Vilkaar,

^ed hvilke de samtykke i at leve adskille, paa del at

samme kan blive til Regel, ifald Separation siden be-

vilges. — 17) I de Sager, som indklages for Polilie-

ftetten, skal denne Ret selv, naar Sagen angaaer private

fornærmelser, forsoge, forinden den lages under Ret-

tens Behandling, at bevirke mindeligt Forlig imellem

karlerne, uden Hensigt til Lovens 1. Bogs 22. Cap.

S- Art. 18) Ligeledes b5r forholdes i Gjæsterets-

^ager, da disse formodes ei al taale Ophold. - 19) De

i sidst anferle lo §§ benævnte Sager hSre altsaa ikke

^il den almindelige Foriigelses-Gommission; men de

ijitigaaede Foreninger bor dog have samme Virkning

Kraft, som de, der ved bemeldte Gommissiou op-

.
Oaaes og bevirkes.

III. Cap, Om Forligelses-CommissionerneB Pligter og

deres Fremgangsmaade ved Sagernes Behandling, samt For-

^^ingernes Virkning, og de flere Bestemmelser, dervedh>mme

.
^orligelsesvæsenet i Almindelighed, — 20) De, der have

»ogen Besværing eller Anke' at fore, som, efter de for-

anfdrle Bestemmelser, er Gjenstand for Mægling, til

•mindelig Afgj oreise,*;, skulle i Forveien enten skriftligen
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1797. eller rnundtligen andrage samme for Commissionen, og

20. Januar, dermed henvende sig til den af Commissionens Lemmer,

som ikke er af Bondestanden. — 21) Paa detat Enhver

kan være underrettet om, hvor han haver at melde

sig i dette Tilfælde, bcir Gommissionen offentligen lade

bekjendtgjSre de Tider og Steder, som bestemmes til

at modtage Klager; hvilken Bekjendtgjorelse skeer paa

den Maade, som er foreskreven i i. Capitels 9. §.
—

22) Saasnart nogen Besværing eller Anmeldelse om

Klage er indkommen, udslæder den Commissarius, der

har modtaget samme, strax en skriftlig Seddel, hvorved

begge Parter indvarsles at m'6de til en vis Tid. Dersom

Klageren ikke boer eller opholder sig i Districtet, ind-

kaldes hans Fuldmægtig, eller den, som paa hans Vegne

har fremfort Besværingen. Denne Varsels-Seddel leveres

Klageren, som besorger den forkyndt for den anden

Part, og derefter fremlægger den selv for Gommissio-

nen. — 23) Forkyndelsen skeer ved de i ethvert Sogn

beskikkede Stævnevidner, hvilke, paa den i Foi'ordnin-

gen af 3. Junii i 796 foreskrevne Maade, bekræfte skrift-

ligen, at samme af dem er forrettet. Icivrigt tilkommer

den, som indkaldes, 4 Dages Varsel. — 24) For Ind-

varslingen betales til hver af Stævnevidnerne 12 Sk.;

men, dersom Klageren er fattig, nyde de ingen Belcin-

ning. — 25) Alle Moder ved Forligelses-Commissionerne

bcir skee personligen af de Parter, som boe iDistrictet;

dog maa det være tilladt, naar Nogen har lovligt For-

fald, at sende en god Mand i sit Sted, hvilken da maa

være forsynet med tilstrækkelig Fuldmagt til at forlige

Sagen paa Mandantens Vegne; men det skal aldeles

være forbudet, enten at medtage eller i sit Sted at

sende Prokuratorer til at handle ved Forligelses-Com-

missionen. — 26) Dersom Nogen, som er bleven tilsagt,

for at anhore Forsiage til Forening, undslaaer sig for

at mcide, eller han udebliver uden beviisligt og lov-

ligt Forfald, da skal han (i Overeensstemmelse og Lighed

med detj der er foreskrevet i Norske Lovs 1. Bogs



For. om Forligelsbsvæsenet i Norge. 269

^* Cap. 7. Art.) som den, der forkaster Forlig, og en- 4797.

^^^ig vil have Trætte ved Rettereang, dommes til at 20, Januar;
K f I

• '
DOT „

^lale sin Modpart Processens Omkostnioger, naar Sagen
ved Dom afgj5res. — 27) Forligelses - Commissionerne

holdes inden lukte Dore. — 28) Paa det at Ved-
kommende kunde have den fuldkomneste Tillid til For-

^^gelses-Commissionens Mægling, og de med Frimodighed

^åbenhjertighed kunne indlade sig i Mellemhandling,
til deres Tvistigheds mindelige Afgjorelse, skal det være
^Weles forbudet, enten at udstæde Attester eller at

^tire Vidner om det, der af Parterne tilstaaes eller fore-

slaaes ved Forligelses-Comraissionen, undtagen for saa-

^^dt det af begge Parter bliver vedtaget og udgjor

virkelige Punkter i Foreningen selv. — Heraf folger, at

^3ar ikke mindeligt Forlig kan bevirkes, gives aldeles

Intet beskrevet af det, der er bleven forhandlet; men
samme ansees som uefterretteliat og ugyldigt. — I dette

Tilfælde leveres da blot Besværingen den Klagende

tilbage, med den Paategning, at mindelig Forening ei

ved Forligelses-Commissionen blev opuaaet, og at Sagen

^llsaa henvises til Afgjorelse ved Rettergang. — Der-

som Klagen har været mundtlig, meddeles Sagsogeren

ligeledes en Attest om, at Sagen har været foretaget

W Mægling
,

og at denne har været forgjæves. —
^9) Naar Nogen modvilligen udebliver, udstæder Gom-

Daissionen en Attest herom til den Mcidende, paa det

3t han kan betjene sig deraf ved Sagforelsen for Dom-
stolene. — 30) Kommer Sagen til Forlig, b(3r Foreningen,

^i^hgemed de Vilkaar, under hvilke den er indgaaet,

nciiagiigen indfores i Protokollen, samt af Parterne under-

skrives, dersom de kunne skrive; og skal da en saadan

1iidgaaet Forening have samme Kraft og Virkning, som
en usvækkelig og upaaankelig Dom; folgelig fuldbyrdes

paa lige Maade, under Tvang af Execulion, uden at

videre Lovmaal finder Sted. — 31) Dersom Sagen an-

gaaer Gjeld, eller afgjores ved Forpligtelse til Penges

betaling, da skal en vis Tidspunkt dertil bestemmes,
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<797. efter Parternes Overeenskommelse. Er derimod For-

Januar, ligets Gjenstand en vis Handling eller Gjerning, som

skal iværksættes [t. Ex. naar Nogen forbindes til at af-

lede Vand, sætte Hegn, udlægge Vei, eller deslige], da

bor der ved Foreningen altid bestemmes et passende

og tilstrækkeligt Tvangsmiddel af Boder, som skulle

udredes, saafremt det saaledes Foreskrevne ikke efter-

kommes, paa det at Sagens Afgjcirelse kan være fuld-

stændig og endelig. — 32) De Sager, som indkomme

for Forligelses- Commissionen, skulle være sluttede og

afgjorte inden 4 Uger fra den Tid, de der ere blevne

foretagne. I længere Tid maae de ei henstaae, uden

med begge Parters Samtykke, eller og at Beviser ved

Vidner stiges, da 2. Gap. -10. § c tjener til Regel. —
33) Til at lette og befordre Foreninger imellem Vore

kjære og troe Undersaatter, ville Vi tillade, at Alt det,

som indgives til, eller forhandles ved og udstædes fra

Forligelses-Gommissionerne, maa skrives paa ustemplet

Papir. — 34) Dersom en Forligelses-Gommissarius selv

er Part i den Sag, der skal omhandles, eller han er

nogen af Parterne saa nær beslægtet eller besvogret,

som i andet Led, da skal han i det forste Tilfælde strax

træde ud af Gommissionen; men i det sidstbenævnte

skal han fdrst sp5rge den anden Part, om denne er

tilfreds med, at han, uagtet sit Slægtskabs- eller Svoger-

skabs-Baand, befatter sig med Mæglingen og Foreningen-

Har da denne Intet derimod at erindre, maa han ved-

blive sit Sæde, efterdi det kunde være mueligt, at han,

som retskaffen og god Mand, kunde endog virke med

Held paa sin Frænde, til at opnaae Forlig. Men, 5nsker

Modparlen ikke at han skal beholde Sædet, da bOr

han vige samme. — 35) Naar nogen Gommissarius, af

de i sidste § anforte Aarsager, eller formedelst andet

lovligt Forfald, ikke kan sidde i Forligelses-Commissionen,

skal den tilbageblevne Mægler, enten alene, eller med

en af ham dertil valgt og tiltagen god Mand, afhandle

saadan enkelt Sag. — 36) Amtmændene skulle, naar de
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reise om i deres Dislricter, lade sig forevise og flittigen 1797.

eftersee Forligelses -Protokollerne, samt tegne deri, at 20. Januar.

ere dem foreviste. — 37) Ved hvert Aars Udgang
skal Forligelses-Gommissionerne tilstille Amtmanden en

Fortegnelse over de Sager, som ved Commissionen i

forlcibne Aar ere blevne foretagne og afgjorte, samt
ti^rved melde, hvilke der ere blevne forligte, og hvilke ere

henviste til Rettergang, eller ere udsatte ved Commissionen.

'^^sse Indberetninger skulle derefter, inden næste Aars

Januarii Maaneds Udgang, indsendes til Vort Danske Can-

cellie, hvis Pligt det skal være al forelægge Os samme, paa

^6t at Vi selv kunne bedomme Virkningen af denne Vor

^^'gjcirende Lovgivning, og tillige paaskjonne, om Nogen

^ denne Henseende har bidraget fortrinligen med Nid-

^jserhed og Flid til denne gode Sags Fremme. —
38) I de Sager, hvor Noaen anholder om beneficium

Paupertatis eller processus gratuiti , skal Ovrigheden

^^lid indhente Efterretning fra Forligelses-Commissionen,

den AnsSgende har viist sig villig til at forlige

^agen i Mindelighed, paa billige Vilkaar, eller ikke.

^*inne Efterretning skal folge Ovrighedens Erklæring

*^^6r Ansøgningen, for at komme i Betragtning ved

sammes Afs^orelse; thi Vi ville ikke, at trættekjære

Mennesker skulle forundes saadanne beneficia. —
^^)Naar Nogen med uafbrudt Virksomhed og Retskaffenhed

^^r vedblevet al arbeide som Forligelses-Commissarius

' S Aar, ville Vi udmærke ham, som en fortjent Mand,

D3ed en passende Rang, eller et andet Agtelses-Tegn. —
^0)I(5vrigt skulle Forligelses-Commissarierne og Skriveren,

fSrer Protokollen, nyde, til Belbnning for deres

Umage, 40 SL af den Klagende, og 24 Sk. af denAu-

^^agede, hvilken Betaling dog ikkun ska! finde Sled,

^aar Sagen ved Forlig bliver afgjort; men i modsat

^ald betales Intet. — Den ene Trediepart heraf til-

falder Protokollisten, eller den af Mæglerne, som paa-

tager sig Skriveriet. Skulde nogen af Parterne være
saa fattig, at denne Udgift ikke af ham kunde tilveie-
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1797. bringes, da bOrForligelsen desformedelst ei standses.

—

^^"^j^^^ Ibvrigt folger det af sig selv, at det ogsaa under For-

eningen kan bestemmes som et Vilkaar, om een af

Parterne paatager sig at udrede den foranfOrte Bekost-

ning. — 41) Dersom Forligelses-Commissarierne skulde

nSdsages til al gjore nogen Reise til det Sted, hvor

Commissionen holdes, da h'6r Udgiften til deres Be-

fordring reparteres paa Amtet, iblandt de ovrige Om-

kostninger, som udredes af det Offentlige. Paa lige Maade

fordeles ogsaa det, som medgaaer til Protokollernes Ind-

retning. — 42) Af denne Anordning skal der uddeles

et tilstrækkeligt Antal Exempiarer iblandt Land -Almuen,

paa det at Alle og Enhver derom kan have fornoden

Kundskab.— 43) Endeligen befale Vi, at samtlige Amt-

mænd skulle uopholdeligen sætte denne Vor Lovgivning

i Udforelse, og derefter, naar Indretningen paa ethvert

Sted er bleven ordnet og bragt i Gang, allerunderd.

indberette Os samme. Hvorefter alle og enhver Ved-

kommende sig allerunderd. have at rette. Givet i Vor

kgl. Residentsstad Kjobenhavn den 20. Januarii 1797.

20. Januar. Forordniflg aog. Vidners Forelse m. v. Khavn

20. Januar 1797. — Publiceret paa Althinget 1798, og

Rubrum trykt i Ålthingsbogen s. A. Nr. iv. 1, S. 5—6^
ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift

17985 jevnf. Minnisverb TiSindi I, 451, Samling af Forord-

ninger m. V. udgi\Tie af Landsoverretten i Island, S. 22, An-

mærkn. — Siell. Reg. 82\ 616*-618. Original -Aftryk hos

Schultz. Qvart-Forr. for 1797, S. 23—24 5 Schou' XH, 14-T-16.

Forordning, som befaler, at Vidner ei maae fQres

forinden Hovedsagen er bleven indklaget for Forligelses-

Commissionen, samt at Sogsmaale, efter Vexel-Obliga-

tioner, ikke herefter skulle være undtagne fra at ind-

komme for bemeldte Commission, forend desangaaende

skrides til Rettergang.

Vi Christian den Syvende &c. G. V. At, da Vi

beslandigen, fra den Tid Forligelsesvæsenet er bleven

I
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stjftet, have med et aarvaagent Oie fulgt og givet Agt 1797.

Paa deune Indretnings Gang og Virkning, med Hensyn 20. Januar.

at befordre og lette sammes UdfcSrelse, ved at bort-

''y*3de enhver Vanskelighed, som maalte forekomme
^^ler lægges den i Veien; og Vi nu have erfaret, at

det Bud, som indeholdes i Vor Forordning under 10.

Julii 4795 § 49, nemlia: at det ei skulde være Noaen
ormeent, at oplyse sin Sag ved Thingsvidne, forend

indklages for Mæglerne, har af egennyttige Sag-
*^tirere paa nogle Steder været misbrugt, til at forlede

enfoldige Mennesker til at lade fore bekostelige Things-

^'*(^ner, uden Fornbdenhed, hvorved de Vedkommende
ikke alene ere forvoldte unyttige Udgifter, men den

^^ndelige Afgjbrelse endog desformedelst er bioven

Rjort vanskeligere; efterdi den ene Part har paastaaet

Godlgjope]sg for de paa Thingsvidnet anvendte Omkost-
^'iiger, og den anden Part har modsat sig at fyldest-

td^i'e dette Forlangende, paa Grund af, at han ei vilde

have nægtet det, som er bleven beviist med Vidner,

dersom han strax var bleven indkaldt til Forligelses-

^oinmissionen
; saa have Vi besluttet, i Overeens-

steixituelse med det , som Vi , ved Forordning af

P^oS Dato, angaaende Forligelsesvæsenet paa Landet

^ Norge, have foreskrevet, herved allern. at fastsætte

^'gende Regel: Naar Sager behcive at oplyses ved
Vidner, og disse enten ligge paa deres Sygeseng eller

P^a Reise, saa at deres Forklaring, formedelst Ophold,'

^nnde tabes, da maa det være tilladt at fOre saa-

danne Vidner, forinden Sagen bliver forelaget ved For-

*§6lses-Commissionen; men ellers maa intet Things-
vidne, der sigter til Beviis i Rettergangslrætter, tilstedes,

^^rend Hovedsagen er indkommen for Fredsmæglerne;
skulde derimod Parterne ikke ved Forligelses -Gommis-
sionen kunne blive enise om Samens sande Sammen-
^^g) saa at Vidner desanaaaende maatte afhcSres, da
or kommissionen derom meddele . Vedkommende sin

yj, n. 18
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1797. AtlesI, samt udsætte Sagen i saa lang Tid, som der

c«r*7"^^^ udfordres til at forskaffe de fornodne Beviser; hvor-

efter Sagen igjen foretages til mindelig Afgjbrelse.
'

Da Vi eiidvidere have fornummet, at der, i Sager, soffl

angaae liquide Gjældsfordringer, med Held træffes min-

delige Foreninger, især ved Bestemmelse af taalelig*?

Betaiingsterminer, om hvilke Parterne komme overeens;

saa befale Vi, at Sdgsmaale, efter Vexel-Obligalioner,

skulle herefter ikke være undtagne fra at indklages for

Forligelses-Commissionen, forend desangaaende skrides

til Rettergang. Derimod bcir det, i Henseende til

Vexler, have sit Forblivende ved det som er foreskrevet

i Forordningen af 10. Juli 1795 § 19. Det folger ellers

af sig selv, at Vexel-Obhgationer holdes i deres Kraft,

naar Klagen over Mangel af Betaling indgives til For-

hgelses - Commissionen forinden Vexel- Obligationen er

forfalden. Den Vedkommende af Forligelses- CommiS'

sionen, som udstæder Kalds-Sedler, skal derfor være

pligtig til at paategne Oblitfationen , at den, inden

Forfaldstiden, er bleven paaklaget, eller og meddele

Klageren AtlesI derom. Hvorefter alle Vedkommende

sig allerund. have at rette. Givet udi Vor kongelige

Residents-Stad Kjcibenhavn den 20. Januarii 1797.

I

28. Januar. CancelUe-Skrivelse til Biskopperne i Jsland,

ang. Fortegnelse over Præstekaldene og Præsterne

i Island, m. v. Kliavn 28. Januar 1797. —

'

Canc. Brevb. for 1797, Nr. 369, S. 247—248.

P. M. Da der i den trykte Fortegnelse over Præste-

kaldene paa Island findes adskillige, som ere vakantf,

men de færreste af disse igjennem Gancelliet besættes

med. Embedsmænd, hvorfor der ei heller om dem her

findes nogen Efterretning: — saa skulle man tjenstlig

anmode Deres Hdiærv., at ville hertil strax indsende

en saadan Fortegnelse over alle i det Dem anbetroede

Stift værende Præstekald
,

tillige med enhver Præstes
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hosfciiede Navn, samt under hvilket Herred, Syssel og 1797.

Amt de ere beliggende; men de Foraudringer, som
^^^''^[^^J^^.^

derefter maatte indtræffe, ville De behage at indberette

forinden hvert Aars Nyaar. Det kongelige Danske
Cancellie den 28. Januarii 1797,

Forordning om Tolden og Kjfibstæd-Consnm-

tlOUen i Danmark og Norge. Kjobenhavn den

^- Februar 1797^ — Emaneret igjennem General-Told-

kammeret, men ikke sendt til Island eller der publiceret. —
"Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1797, S. 122-

Schou XII, 16-213. — Denne Forordn, er udgivet, med
™2eg af de indtil 1. Decbr. 1845 dertU givne Anordninger

Befalinger m. v., af M. W. Jcirgensen. Khavn 1845. 4*''

Register. - Uddrag.

Vi Christian den Syvende <&c. G. A. V
Ufinne Vor Forordning træder i Kraft i Danmark og
Norge fra i. April indeværende Aar. Fra den Dag af

ophæves ikke alene Toldforordningen for begge Rigerne

26. Novembr. 1768, og Consumtions-Forordningerne:

Danmark af 15. Oktbr. 4778 og for Norge af 24.

^'^fiuarii 1682, tnen ogsaa alle andre forhen givne Ån-

^rdninger ved Toldvæsenet og Kjobstæd-Consumtions-

^®senet, naar og forsaavidt de ikke i denne Forord-

udtrvkkeligen ere nævnte som gjeldende

I- Afdeling. Om Told- og Consumiionsvæsenet i Al-

'^^^deligked
(§§ 1—136) 7) Som indenlandsk og

ll^ellemrigsk Handel ansees ogsaa Handelen paa Vore
^er og Grundstrækninger i Ost- og Vestindien, samt
^^nea, ligesom og den paa Vore nordlige Lande: Is-

^^^^ Finmarkeo, Færoe og Gr5nland. i Henseende til

"•^e Handeler Told- og Consumtionsvæsenet retter sig

^^^^v de særdeles Anordninger, som derom ere givne
^l^er herefter gives 20) Ligesom Afgifterne af

1. Febr,

1. Mai 1838.

18*

t
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1797. Varer, saa skulle og Afgifterne af Skibe herefter

1. Febr. være sammendragne til enkelte, saaledes: at istedenfoi'

de hidtilværende ordinaire Lastepenge, Accise-Laste-

penge, Stempletpapirpenge, Skriverpenge, skal hereftei'

for Skibe i Almindelighed til Told- og Consumtions-

kassen kun svares een Afgift, under Navn af Laste-

penge, og for de Skibe, som fare med algierske Passøt

desuden Extra - Laste- og Ranconpenge: Alt saaledes

som denne Forordnings V. Afd. 370—376. § foreskriver.

23) Paa Skibe og Varer hefte, foruden Afgif-

terne til Vor Kasse, endnu visse andre Afgifter, som

ere henlagte til Kjobstæderne selv, og til offentlige

Indretninger, for hvilke de oppebæres, saasom Fyr-

penge ^, Ringepenge, visse Havne- og Bropenge , til

hvilke ogsaa h'6rev endeel af den hidtilværende Accise

i Kjcibenhavn o. a. il. Disse Afgifter, som ikke hen-

hore under denne Forordning, skulle erlægges efter de

forskjellige og særskilte Anordninger, som for hvert

Sted og for hvert Slags Afgifter der paa Stedet ere

givne, eller herefter gives. — 55) Almindehgen

bor Indfcirsels- Afgifterne af Varer erlægges ved deres

Indforsel, ligesom Udfdrsels- Afgifterne ved deres Ud-

forsel; men for at fremme Handelen med fremmede

Varer til fremmede Steder, og for at de Handlende

kunne undgaae at staae i Forskud med Afgifter af Va-

rer, som de endnu ikke have afsat, beyilges det, at i

alle KjGbslæder, hvor Toldsteder ere, maa for fremmede

Varer være tvende Slags Oplage: Transitoplag nem-

lig, og Greditoplag. — 6'2) Det beroer paa

Eieren eller Commissionairen, hvor længe Varer paa

Transitoplaget skulle henligge. I de forste 14 Dage

efter Oplæggelsen betales derfor Intet, men efter disse

14 Dages Forlob skal, foruden den Transittold, eller Ind-

forselstold, som hæfter paa Varerne, endvidere betales for

. .
i

'3 For. 1. Mai 1838 § 71; Flak. 13. Marts 1844 Taiif

Litr. D.
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Oplæggelsen og Bevaringen" en billig Afgift, efter denne
P'^r.« V, ^f^]_ ggg hvilken Oplagsafgift fordobbles naar

Varerne have henlagt i Toldbodpakhuus over 3 Maaneder
efter de 14 Fridage.^ — 65) Det er C red i t-

*^pJag, naar fremmede toldbare Varer med Credit paa

Afgifter, som ellers ved Indforselen skulde svares,

strax betroes Eieren i eget Værge og til egen Raadig-
^e^j mod at Indforsels-Afgifterne siden erlægges, for-

saavidt Varerne forblive i Landet, men at derimod de
V^^er, som udfcires til fremmede og frie Stæder, af-

skrives
i Oplaget. — 73)- Naar og saa ofte

Varer indf5res paa Creditoplag, enten directe fra frem-

med Sted eller fra Transitoplag, eller fra et andet

*^feditoplag, eller Varer udfores fra Creditoplag til frem-

'^sde Steder, eller til Fristeder, saasom Island, Fin-

^aj'ken, Færoe o. s. v., eller til andet Creditoplag: da
slial saadant for Oplags-RegnskabsfOreren skriftligen og

tiehbrigen anmeldes; men hvad Oplagshaveren udtager

sit Oplag til Afsætning, Fortæring og Forbrug i Lan-

dette anmelder han kun ved hvert Fjerdingaars

Udgang, da fra Toldvæsenets Side gjores Afregning

^6d ham om de Afgifter, han for det forlobne Qvartal

af sit Oplag haver at erlægge; ligesom og haus Be-

holdning da eftersees, og det som til fremmede eller

f^ie Steder, eller andre Greditoplage er udfort, afskrives,

m. V

H. Afdeling. Om indkommende Varer og Skibe, og

^cn Orden som dermed bor holdes (§§ 137—229).

IH. Afdeling. Om iidgaaende Varer og Skibe, og den

^^den som derved skal iagttages (§§ 230—303)

^) Losnings- Attester eller de saakaldte Riickattester :^ —

-

1797.

1. Febr.

O For. 1. Mai 1838 § 21 j Toldk. Circ. 31. Decbr. 1838

§ 22.

O For. 1, Mai 1838 g 33.

') Forskrifter og Formularer for Ruckattester i Toldk. Circ.

15. Juli 1820.
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4797. 298) Naar fremmede ufortoldede Varer under ToJdforseg-

1. Febr. ling, eller efter Tal, Vægt og Maal, gaae fra et Toldsted i

Landet til et andet, eller ud af Landet, skal til det Toldsted,

hvorfra de ere udgangne, fra det Toldsted, hvortil dc

sidst ere ankomne, tilveiebringes Attest for, at de til

sidste Toldsted med ubrudt Segl, eller ved det opgivne

Tal, Vægt og Maal, ere ankomne. — 299) Ligeledes

naar indenlandske Varer, af hvilke udgaaende Told til

^fremmede Steder eller til Hertugdommene er bestemt,

angives til et indenlandsk Sted, og altsaa ere frie for

fremmed udgaaende Told, skal den indenlandske Los-

ning med Losningsattest godtgjOres. — 300) Losnings-

eller Rtickatlester har det hidindtil været paalagt Af-

senderne eller Udskiberne at forskaffe, og derfor ved

Afsendelsen at stille Borgen. Denne med Tvang for-v

bundne Forpligtelse ophæve Vi for alle indenrigs bo-

satte Afsendere og Udskibere, ligesom og for de agende

Postf(5rere, og ville derimod at Toldstederne indbyrdes

skulle maanedlig tilstille hinanden samme for alle de i

Maanedens Lob indgangne Varer, for hvilke Losnings-

attester fordres. — 30i) Naar og saasnart det da be-

findes, at Varer, for hvilke Losningsattest skal tilveie-

bringes, ikke inden 3 Maaneders Forlob ere komne til

det angivne Sted, kræves Afsenderen eller Udskiberen

til Ansvar. Kan han ikke, inden andre 3 Maaneders

Forlob, selv ved tilveiebragt Losningsattest bevise, at

og hvorledes Varerne ere forkomne, betaler han Af-

giften, og af sammes Beldb V2 Procent maanedlig fra

Varernes Udforselsdag at regne. For contrebande Varer,

hvis Slags og Mængde kan vides, forfalder Værdiens

Belob til Confiscation. For Pakker, Kasser og deslige

af ubekjendt Indhold bcides efter General-Toldkamrets

Kjendelse. — 302) Fra den i foranstaaende 300. og 301.

§§ bestemte Regel undtages Losningsattester forCredit-

oplagsvarer fra Oplag til Oplag i forskjellige Byer, hvilke

Attester Oplagshaveren paa Afsendingsstedet selv haver

at besørge tilveiebragte, for at kunne faae Afskrivning

t
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> sit Oplag. — 303) Det samme gjelder om Losnings-

attester for Varer, som udgaae til Vore Ger og Grund-

strækninger udenfor Europa, samt til Island, Finmarken

j
og Færoerne, forsaavidt Losningsattester derfra skulle

forskaffes. Men til saadanne Losninasattesters Tilvcie-

onngelse gives Tid, for dem fra Island og civrige nord-

Lande i \ Aar, og for dem fra Stederne udenfor

Europa i IV2 Aar.

IV. Afdeling. Om Maleværket og Brændeviinsbræn-

dingen m. v. i Kjobstæder og consumtionsjtligtige Byer,

^' s- V.
(§§ 304—360).

V. Afdeling. Tariffer, m v. (§§ 361—369). Laste-

V^nge af Skibe og Ranfonpenge ^
(§§ 370—375) Banfon-

penge^
(§ 376) Reglement for Sportlerne ved Told-

09 Consumtionsvæsenet''^ (§§ 387— 395) Givet

' Vor kongelige Residensstad Kjcibenhavn den 4. Fe-

bruarii 1797.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf ^s. Marts.

Stephensen, ang. Godtgjorelse for Fragt for de

Apothekeren ilsland forskrevne Medikamenter.

Khavn 28. Marts 1797. — islandske Copieb. Litr. z,

Nr. 559.

I Anledning af hosfolgende Skrivelse fra Apotheker

Jonsen om Fornodenheden af, at de til Landet aarlig

afsendende Medikamenter ankomme tidlig dertil .om

Poraaret, maae vi tjenstligst havcHr. Stiftamtm. anmodet

^t give ham tilkjende, at vi, for at opnaae Oiemedet,

ikke haver noget imod, at han ved sin Commissionair

O cle senere Bestemmelser herom see Plak. 13. Marts 1844

Tarif Litr. C.

^) ophævet ved Plak. 8, Juni 1827. •

O For. 1. Mai 1838 § 79 5 Toldk. Cire. 13. Mai 1845. Sport-

lerne hestemmes i den Plak. 13. Marts 1844 vedfdiede Tarif

Litr. E.
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-1797, foranstalter dem afsendte med de herfra afgaaende

is^MartT
Il9^*^^'s-Skibe imod billig Fragt, som, naar Skipperen

ved sin Hjemkomst' melder sig her ved Kammeret med

en af Apothekeren og Hr. Stiftamtm. attesteret Regning,

skal her blive betalt. Rentekammeret den 28. Marts

1797.

28. April. Reskript til Stiftamtmand Olaf Stephensen

og Biskopperne paa Island
,

ang. de islandske

Bogtrykkeriers indbyrdes Forhold. Khavn 28.

April 1797. — Publiceret paa Althinget 1797 og trykt

i Althingsbogen s. A. Nr. xv. 1. S. 30—31. Norske Tegn.

45 {XL\), 52; jevnf. Minnisver& Tibindi I, S. 451—452,

Christian den Syvende &c. V. S. B. Eftersom du,

Os elskelig Biskop Stephensen, hos Os allerund. haver

anholdt om, at Holums Bogtrykkene maa beholde dets

gamle Bettigheder, og Vi af din, Os elskelig Stiftbefa-

lingsniand Ole Stephensens og den constituerede Stifts-

provst Hr, Marcus Magnussens i den Anledning afgivne

Erklæring, allern. have erfaret, at det Hrappsoiske Bog-

trykkene nu, ved det nylig oprettede Landoplysiiings-

Selskabs kraftige Underst(3ttelse er sat paa den Fod,

at det kan udgive og allerede bar begyndt at udgive

for Landet saa uundværlige som opbyggelige Boger i

theologiske og flere Videnskaber, som det i lang Tid,

til det Almindeliges stcirste Skade, har savnet fra det

eneste i Landet nu for Tiden hvilende Holums Bogtryk-

kerie: — saa give Vi eder hermed tilkjende, at Vi

allern. ville have fastsat, at bemeldte Bogtrykkerier

(det syderlandske fra Hrappsbe og Holums Bogtrykkene)

herefter skal være aldeles uafhængige af hinanden,

saaledes, at ethvert har lige Ret til at forlægge og trykke

Beger i alle Sprog og Videnskaber, dog ethverts For-

lagsrettighed til de fra samme udgivne eller herefter

udgivende Boger uforkrænket, saa længe et af disse

formaaer at besorge nye Oplage. Derefter I eder



Rkskr. ang. Bogtrykkerierne. 281

^llerund. have at rette, og Vedkommende Sligt til Efter-

retning at tilkjendegive. Befalende &e. Kjdbenhavn
^en 28. April 1797. [ad mandatum].

1797.

28. April.

Plakat ang. Attester af KirkebSger i Delin- 5. Mai

Pent-Sager. Khavn 5. Mai 1797. — Publiceret

P^a Ålthihget 1798 og Rubrum trykt i Althingsbogen s. A.

' IV. 4, S. 6; ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen

Skalholts Stift 1798; jevnf. Minnisverb Tibindi I, 452-453, i

^^^t den af Landsoverretten i Island udgivne Samling af For-
ordninger m. fl. S. 80-81, Anmærkn. — SielL Reg. 82\ 840>'-

.

841. Original -Aftryk hos Schultz. P. Pétursson Hist. Eccl.

Island, S, 197—198. Qvart-Forr. for 1797, S. 58—595 Schou
Xllj 223—224,

Piakat, angaaende en nærmere Bestemmelse i

Henseende til Attester af Kirkebdgerne i Delinquent'

Sager.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at, ligesom Vi

^ den 38. § af Vor Forordning under 3. Junii 1796, an-

gaaende Rettens vedborlige og hurtige Pleie, have be-

^^let, at, ^^naar der maatte udfordres lang Tid for at

^ilveiebringe Attest af Kirkebogen om en Delinquents

^^der, da maa hans Tilstaaelse om, at være kommen
til Lavalder, antages sdm Beviis i denne Henseende,

dersom hans Forbrydelse ikke er saa stor, at han til-

tales paa sit Liv, eller til Hensættelse i Fængsel for
'

s»n Livstid; dog at Dommeren og Laugrettes- eller

Stokkemændene tillige i Protokollen attestere, at det

Warhgen kan skjcinnes af hans Udseende, at der ingen

Tvivl kan være om, at han jo er ældre end 15 Aar.'*

Saa have Vi endvidere, paa Grund af Hoiesterets

betænkning, fundet for godt, at udstrække den for-

nævnte Regel til saadanne Sager, hvori det gjælder

den Tiltaltes Liv eller Frihed, dog under fdlgende Be-

stemmelser, nemlig: Dersom den Anklagede har været

saa længe bekjendt i Egnen, at der ved Vidner kan

haves Oplysning om, at han er 45 Aar gammel, eUer
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1797. han selv aflægger en saa omstændelig Forklaring om

r^^^l^^^p" sit Levnetslcib, at det af Epokerne deri kan med Vished

sluttes, at han er ældre, eller og, om han har levet i

Ægteskab, staaet i borgerlige Forbindelser, eller nydt

borgerlige Rettigheder, som myndig Mand, med mere,

der kan skj(5nnes at medfcire samme Grad af Vished,

maa saadant, endog i Sager, der angaae den Tiltaltes

Liv eller Friheds Tab for bestandig, ansees som Beviis

om hans Lavalder, uden at Attest af Kirkebogen derom

behøves, naar denne ikke,jujgj^ng Ophold, kan være

at tilveie^inge , om hvilket sidste Rettens Betænkning

dog skal vedlægges eller tilfbres Protocollen og Akten.

Icivrigt bcir det Rettens Skjon, om den Tiltaltes Alder,

grundet paa hans Udseende, som Forordningen af 3.

Junii f. A. befaler, ingenlunde forscimmes. Hvorefter

enhver Vedkommende sig allerund. haver at rette.

Givet i Vor kongehge Residentsstad Kjcibenhavn den 5.

Maji 1797.

6. Mai. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen, ang. Aftortning af Skolens Biblio-

thekspenge, Khavn 6. Mai 1797. — Canc. Brev-

bog for 1797, Nr. 1957, S. 1075.

P. M. Hr. Stiftamtm. har vel i* Skrivelse af 20.

Septbr. f. A., paa adskillige af Dem anfdrto Grunde,

indstilt, om ikke de ved Reglem. af 15. April 1785

til et Bibliothek ved Reykevig Skole bestemte 50 Rd.

aarlig maatte fuldt udbetales fra 1. Maji 1785, uden at

deri blev decourteret de 19 Rd. 12 Sk., som det kgl.

Rentekammer efter Cancelliets Skrivelse til Dem og

Biskoppen af 13. Septbr. 1788 har sect sig nodt til at

tage deraf, fordi ingen anden Udvei var til at bringe

disse Penge tilveie til Medicinal-Anstalten, efter at de

vare forglemte at inddrage i Reglementet. — Men da

baade Cancelliet og det kongelige Rentekammer, med

hvilket man i den Henseende har fcirt Brewexling,
^
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holder for, at 30 Rd. 84 Sk. aarlig maa være tilstræk-

kelig til derfor at anskaffe de fornødne BOger til et

bibliothek ved Skolea, som, efter det Begreb begge

Collegier gjore sig om samme, blot behøver at bestaae

3f Lære- og Læsebciger til Fordeel for Ungdommen,
saa skulde man herved tjenstligst tilmelde Hr. Stift-

^efalingsm., at det i Henseende til de 19 Rd. 12 Sk.

til Medicinalvæsenet vil forblive ved Cancelliets forbe-

rcirte Skrivelse af 13. Septembr. 1788. Det kongelige

iranske Gancellie den 6. Maji 1797.

Cancellie • Skrivelse til Amtmand Stephan 20, Mai.

Thorarensen, ang. Leiermaals-Straf. Khavn 20,

Mai 1797. — Canc. Brevb. for 1797, Nr. 2180, S. 1233-^

1234.

P. M. Ved Skriv, af 1. Febr. d. A. har Hr. Amtm.

'Ddberettet til dette Collegium, at Bonden Olaver Erich-

[af Sbnder-Mule Syssel] , der har besvangret sin

afddde Kones Søsterdatter, Gudrun Einarsdatter, ikke

seer sig istand til at gjore Brug af den ham og be-

meldte hans Kones Søsterdatter gratis meddeelte Ægte-

skabs-Bevilling, da hun ikke skal være at formaae til

indlade sig i Ægteskab med ham, hvorhos De fore-

^Pcirger, hvorledes med denne Sag skal forholdes. —
^ Anledning heraf skulle man, til behagelig Efterretning

Bekjendtgjorelse for Vedkommende, tjenstlig have

^^01 tilmeldet: at Straffen blot bliver at anvende paa

•^en, som er uvillig i Ægteskabet, dog kan den for-

'^^'t^es til 4 Dages Fængsel paa Vand og Brod. Det

hl Danske Canceiiie den 20. Maji 1797.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 20. Mai.

Stephensen, ang. Salg af den kongelige Land-

skyldsfisk ved Auktion. Khavn 20. Mai 1797. .

IsL Copieb. Litr. Z, Nr. 6U.

Efter de Vanskeligheder, der mtider med at faae
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1797. Hans Maj*' Landskyidsfisk af Guldbringe Syssel f6rt her

ao^MdT" Staden, maa vi tjenstligst have Hr. Stiftamtm. anmo-

det om, at ville, efter foregaaende Bekjendtgjdrelse,

foranstalte den, saavel den gamle som indeværende

Aars Landskyidsfisk, bortsolgt ved offentlig Auction,

dog saaledes, at den ikke opraabes under eet, men i

mindre Partier, 5 Skpd. ad Gangen, og at af Fisken

for indeværende Aar holdes 60 a 80 Skpd. tilbage,

som med Postskibet tilkommende Aar kan hertil blive

afsendt, i det Tilfælde at derfor ikke skulde være at

erholde i det mindste 7V2 Rd. pr. Skippund. Rente-

kammeret den 20. Maji i 797.

26, Mai. Reskript til Stiftbefalingsmand Olaf Stephen-

' sen og Biskoppen over Skalholts Stift Geir

Jonsson Vidalin, ang. Nes Kirkes Nedlæggelse

ra. V. Frederiksberg den 26. Mai 1797. —
Bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 17985

jevnf. Minnisver?) Tibindi I, S. 453—454. Norske Tegn. 45

(XLV), 63-64, P, Pétursson Hist. Eccl. Island. S. 198—199.

. Fogtm. VI. 9, 107—108.

*

Christian den Syvende &c. V. S. B. Da Vi ved

Beskr, af 4. April 1794 har bemyndiget dig, Stiftamt-

mand Stephensen, saavel som nu afgangne Biskop Fin-

sen, til at indkomme med nærmere Forslag angaaende

Næs Kirkes Nedlæggelse og Forening med Beykevig

Domkirke, og Vi nu have ladet Os foredrage den ifolge

deraf til Vort Danske CancelUe indsendte Forestilling,

hvori anføres, at Næs Kirke er ligesaa overflcSdig paa

Seltjarnarnæs , som den efter forbemeldte Reskript

nedlagte Laugarnæs Kirke, da den ligger næppe to

Kanonskud fra Domkirken, og Veien imellem begge

Kirker er god hele Aaret igjennem: — Saa give Vi eder

hermed tilkjende, at Vi, i Betragtning heraf, saavel som

de Os idvrigt foredragne Omstændigheder, samt efter
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Vort Rentekammers i denne Sag afgivne Betænkning,

allern. ville have bestemt:

i) At Næs Kirke i Skalholt Stift skal nedlægges og

ved offentlig Auction bortsælges, samt at Kirkens Gjæld

^aa afbetales af Belobet, men Overskuddet henlægges
^il Reykevig Domkirke. — 2) at Næs Kirkes Ornamenter

^8 Instrumenter maae skjænkes til nærmeste fattige

birker, efter din, Biskop Vidalins Bestemmelse, men
Klokkerne sælges paa Auction, for deraf at samle en

Capital til Hjælp for de fattigste Kald i Stiftet. — 3) At

liemeldte Domkirke maa, som fuldkommen Eiendom,

l>eholde de Næs Kirke forhen tilhdrende Jorder, Biggard

^8 Bakka, samt den deraf svarende Afgift erlægges

til Domkirken, for, tillige med andre Ydelser af Næs
^^gn, aarlig at inddrages i Vor Jordebogskasse; — og

at de trende Laugarnæs Kirke forhen tilhcirendé

Qvilder, som ved fornævnte Vort Reskript af 4, April

henlagte til Domkirken, maae sættes paa Kirke-

jorderne Biggard og Bakka, som Domkirken tilhørende,

Redste for Dompræsten, saaledes at disse Jorder,

^v^r især, bortboxles med eet Qvilde, og Domkirke-

Præsten af disse tvende Qvilder oppebærer fuld Smor-
^^^G in natura, men at Leien af den tredie Qvilde ud-

l*6tales Præsten af Domkirkens aarlige Indkomster med
^ Rd. 40 Sk. — Derefter 1 eder allerund. have at rette

^% Vedkommende Saadant til Efterretning at tilkjende-
«

S^ve. Befalende eder Gud. Skrevet &c. Friderichsberg

26. Maji 4797.

Reskript til Amtmand Stephan Thorarensen,

^"g- Formildelse af Horstraf. Frederiksberg den

26. Mai 1797. — Norske Tegn. 45 (XLY), 62'»-63.

Christian den Syvende &c. V. N. Da Vi ved Reskr.

8. Maji 1795 til Stiftamtmand Stephensen have be-

liaadet Arne Gellirsen for tredie Gang begaaet Hoer,

paa Livet, imod at hensættes til Tugthus-Årbeide i 6

26. Mai.
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Maaneder, og du nu, efter at denne Vores Resolution

er bleven dig bekjendtgjort, haver indberettet til Vort

Danske Gancellie, at for''* Arne Gellirsen, formedelst

Sygdom, efter den af vedkommende Chirurgo derom

fremlagte Attest, hverken er i Stand til at udstaae den

lange og besværlige Transport af omtrent 70 til 80 Mile

over Land, til Tugthuset, eller at udholde noget Arbeide

sammesteds, samt at Transporten vilde, efter Ghirurgi

Formodning, bidrage til den Skyldiges DSd, tvertimod

bem*' Vor Befalings Hensigt: — saa give Vi dig hermed

tilkjende, at Vi, i Betragtning af de saaledes oplyste

Omstændigheder, allern. ville tillade, at for" Arne Gel-

lirsen maa , istedetfor det ham ved Vores Resol. af 8.

Maji 1795 paaiagte 6 Maaneders Arbeide i Tugthuset,

hensættes i 3 Uger paa Vand og BrOd, hvilken Tid maa

deles i trende særskilte Gange. Derefter du dig aller-

und, haver at rette, og den fornødne Anstalt i.Over-

eensstemmelse hermed at lade fdie. Befalende &c,

Friderichsberg den 26. Maji 1797.

?4. Juni. Cancellie-Plakat ang. Forrentelsen af Umyn-

diges Midler. Khavn den 24 Juni 1797. —
Publiceret paa Ålthinget 1798 og Ruhrum trykt i Althingsbogeu

s, Å. Nr. IV. 5, S. 63 ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsam-

lingen for Skalholts Stift 1798; jevnf. Minnisverb Ti'&indi I,

S. 454. Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1797,

S. 84; Schou XII, 240.

Plakat, angaaende Nedsættelse i Renten af Umyn-

diges Midler, som herefter indtages i den kgl. Kasse.

Da Hans kongelige Majestæt allern* har ophævet den

indtil videre givne, og ved Plakaten af 9. Martii 4792

bekjendtgjorte, Authorisation til at indtage Umyndiges

Midler i den kongelige Kasse til 4 Procent aarlig Rente,

og at bestemme [r. og bestemt] Renten for de Umyndige^

Midler, som herefter, i Overeeasstemmelse med de derom

foreskrevne [Forholdsregler, i den kongelige Kasse blive

r

*
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»modtagne, til S^A pro Cento aariig: — Saa bliver denne
allerhciieste Befaling herved bekjendtgjort til alle Ved-
Ji-omtnendes Efterretning. Det kongelige Danske Gan-
cellie den 24. Junii 1797.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen, ang. Naadens-Aarets Beregning for

Bispe
. Enkerne i Island, Khavn 15. Juli 1797.

- Canc. Brevb. for 1797, Nr. 3170, S. 190-191.

M. Ved Skrivelse af 18. August f. A. har Hr.

Stiftbefalingsm., i Anledning af Biskop Finsens DiJdsfald,

forespurgt Dem hos det kongelige Rentekammer, om
^6r med det Enke-Bispinde Finsen nu tilkommende

Naadens-Aar skal forholdes paa samme Maade, som f(5r

^ *'ge Tilfælde er skeet, i Overeensstemmelse med de

kongelige Anordninger af 29. Maji 1767, 1. Maji 1789

Og 9. Septbr. 1791. — Velbemeldte Coilegium har der-

P^a tilstillet Gancelliet Sagen, som herunder henhørende.

Efter nu at have indhentet Biskop Balles Betænkning,

undlader man ei til behagelig Efterretning herved

^jonsthgst at tilkjendegive Dem: at Naadens-Aaret maa

beregnes for den nu levende Enke-Bispinde Finsen paa

samme Maade som for alle de fremfarne Bispe-Enker i

Island, i Overeensstemmelse med de foranfdrte Anord-

ninger. Det kongelige Danske Cancellie den 15. Julii

1797.

15. Juli.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Sjæl- le. Septbr.

lands Stift, ang. Opsamlingen af de saakaldte

islandske Penge. Khavn den 16. Septbr. 1797.

Canc. Brevb. for 1797, Nr. 4170, S. 902.

P. M. Man skulde herved tjenstl. tilmelde Deres

Hciiærv., at det med videre Anvendelse af de i Deres

Promem. af 27. August f. A. ommeldte, ved Collect for

Island indsamlede Penge , kan beroe, indtil Gapitalen
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1797. bliver saa stor, at Renterne kunde beldbelil 100 Rd. aar-

^^"^^^^ lig. Det kongelige Danske Cancellie den 16. Seplbr. 1797.

16. Septbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen, ang. Udsalg af Medikamenter. Khavn

16. Septbr. 1797. — Publiceret paa Altiiinget 1798 og

ti-ykt i Althingsbogen s. A, Nr. iv, S. 7—8 ;
jevnf. Minnisver^)

Ti&indi I, 454. Canc. Brevb. for 1797, 4200, S. 926—937.

Uddrag i Collegial-Tidenden 1798, S. 21 5
Fogtm. VI. 9, 227.

P. M. Efter al have corresponderet med det kgl.

Collegio medico, i Anledning af Hr. Stiftbefalingsm.'

Skrivelse, dat. 13. Mai sidsti., angaaende den Medika-

'

ment-Handel, som Landphysikus Svendsen, paa Chirurgus

Aresens Angivelse, har paaklaget at skal skee i Kjob-

stæderne paa Nordrelandet i Island af de Handlende,

og in specie af Faktor Lynge i Oefjords Kjobstæd,

skulde man tjenstligst melde: at denne Handel strider

saa ganske og aldeles mod god Orden, da ved adskil-

lige af Sorterne Indbyggernes Liv og Helbred kan sættes

i Vove, og ved andre den privilegerede Apolheker be-

røves den Fordeel, hvoraf han skal deels leve, deels

erstatte Tabet paa andre Sorter, at Cancelliet finder,

at al Medikamenthandel i hele Island, uden af dertil

privilegerede Apolhekere, bor til Misbrugs Forekom-

melse udtrykkelig forbydes, under Straf af Varenes

Confiscation, og en passelig Mulkt, ligesom her i Dan-

mark ved adskillige Reskripter, og for Norge ved

Reskr. af 17. Januar 1783, er befalet; — hvilket be-

hageligen maalte bekjendtgjOres Vedkommende til Efter-

retning. Det kongelige Danske Cancellie den 16. Sep-

tembr. 1797.

26, Septbr. '

Reiitekamiiier-Skrivelse til Amtmand Stephan

Thorarensen, ang. Lonnen for Postbudet til Nord-

landet. Khavn 26. Septbr. 1797. — At Kamme-

ret finder det billigt, at Nordlandets Postbud tillægges fra
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1798 Aars Begyndelse 2 Rd. aarlig, ,,for hans paa Reiserne 4797.
havende Udgifter paa Fblgemrend og Færgetolde", hvorimod —

•

ingen Godtgjtirelse tilstaaes ham for den forbigangne Tid. Isl.
Septbr.

Copieb. Litr. Z, Nr. 642. - Communication til Landfoged
^iiine s D., Copieb. sst. Nr. 643;

Rentekammer-Skrivelse til Stifiamtmand Olaf 26. septbr.

Stephensen, ang. LoD for Medhjælperne og Klok-

keren ved Domkirken i Reykjavik. Khavn 26.

Septbr. 1797. — At Kammeret bifalder Stiftamtmandens

^'orslag af 13. Febr. s. A. , at Medhjælperne ved Reykjavik's

l^omkirke tilstaaes aarlig 2 Rd. og Klokkeren 1 Rd. 48 Sk.,

*ivilket aarlig passerer til Udgift i Domkirkens Regnskab. Isl.

Copieb. Litr. Z, Nr. 662.

Rentekammer - Plakat ang. Vægt af Fisk og29. Septbr.

Meel, samt Oplag af Varer i Island m. v. Khavn
29. Seplbr. 1797. — ikke særskilt publiceret, men kun

Som et Afsnit i den ftilgende kongelige Resolution om Hande-
len i Island (jevnf. de denne forudskikkede Bemærkninger).

Originalen indheftet ved den straxnævnte Resolution i Rentek.

dorske Relat. og Resol. Prot. 78, Nr. S?*-; Rentek. Norske

Exped. Prot. 18, Nr. 462, S. 217—218. Original- Aftryk hos

Schultz. Qvart-Forr. for 1797, S. 105— IO65 Schou XII,

256-257.

Plakat ang. Vægt af Fisk og Meei i Island, samt

"Tilsigelse af el rentefrit Laan for de Handlende, som
ville indrette og vedligeholde Oplag af Nodvendigheds-

^^i*re paa visse Steder i den nordlige Deel af Landet,

Hans kongelige Maj*' til Danmark og Norge &c. &c.

Præsident, Deputerede og Tilforordnede i Rentekammer- .

GoUegio bekjendlgjore herved, ifdlge Hans kongelige

Maj" allerhoieste Befaling, til de paa Island Handlendes

Efterretning: at da Hans Majt har ladet Sig allel-und.

foredrage Islændernes Besværing over, at de Handlende

ikke ville paa een Gang veie store Qvaatiteter af de

19
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1797. Fiskevare, som. de tilforhandle sig, samt at de vægi'^

^^"^^^^ dem ved at veie Fouslager med Meel, har Allerhoisl-

samme herpaa allern. resolveret, at de Handlende i

Island skulle være pligtige til ved Imodtagelsen at veie

paa en Gang indtil 10 Lpds. Vægt af Fisk, og iligemaade,

paa Forlangende, at veie Meol-Foustager. — Da den

nordh'ge Deel af Island formedelst den grdnlandske

Driviis ofle er langt ud paa Sommeren ulilgjængelig

for Handels-Skibene, og detle District folgeligen kunde

udsættes for Mangel paa Nodvendighedsvare, vil Hans

kongelige Maj*, at de Handlende, som paa folgende

Kjcibstæd og Udliggersteder i samme District, nemlig:
* •

Oeljords Kjbbslæd og Udliggerslederne Husevig, Hofs-

aas og Skagestrand i Nordre Amtet, samt Rechefjord

Udliggersted i Vester-Amlet, maatte blive til Sinds at

indrette og bestandig at vedligeholde et Oplag af Nod-

vendighedsvare, saasom: alle Slags Kornvare og Meel,

Tommer og Trælast, Jern, Salt og Lodliner, kunde vente

allern. at forundes et rentefrit Laan, i Forhold til Op-

lagels Størrelse, og imod Hypolheque med forsle Prio-

ritelsret i Oplaget selv. — De Vedkommende ville herom

melde sig i Rentekammeret, hvor Enhver paa sit An-

dragende skal meddeles nærmere speciel Resolution.

Rentekammeret den S9. Septbr. 1797.

29. Septbr. KoDgelig ResoMioD ang. Islands almindelige

Ansogaiag m Handelshilied m. v. Khavn 29.

Septbr. 1797. — I Forestilling 26. Septembr. udvikler

- Rentekammeret denne Sag, hovedsagelig efter de af den is-

landske Hanciels-Realisations-Oomniission fremsatte Oplysninger

og Bemærkninger. De indkomne Andragender og Forslag vare

falgende: aj den saakaldte „Islands almindelige Anstlgning",

dat. ^Jslands Althing den 24. Julii 1795", og indsendt i tre

ligelydende Gjenparter, een fra hvert Amt, samt udgivet i

Trykken; dens 3 Indstillingspunkter ere kortelig anftirte i Re-

solutionen
j bj 20 forskjellige Andragender og Klager fra Sdn-

der-Amtets forskjellige Sysseler og Communer, samt fra Mule-
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Sysselerne, hvis Anker Stiftamtmanden havde henffirt under -f797.
'J'

1 Resolutionen fremsatte Hoved-Punkter; dertil havde Stift- 29. Septbn
amtmanden knyttet sine Forslag, der bestode i: 1) at Collect-

pengene og Meelbcidemes Renter maatte blive anvendte til at

danne et Grundfond, for derved at oprette et almindeligt In-

teressentskab i Island selv, som Udgangspunkt for en virkelig

activ Handel fra Island, men for det af Collectens Midler

ÉJtirende Oplag skulde aarlig aflægges Regnskab til Rente-

Itammeret; 2) at KjObstæderne maatte forsynes med Forsvars-

A^tistalter, til at betrygge Vedkommendes Sikkerhed og Formue.

O Andragende fra nogle Embedsmænd i Vester-Amtet, som
Sik ud paa: I) at et eller flere Skibe maatte for kongelig

hegning beseile ethvert District; 2] at Enhver maatte gjtire

Handels-Anlæg, og 3) at der maatte trykkes Lister over samt-

^^ge Cargaison- og Retourvarer i Frihandelens Tid. — Med
Hensjm til de almindelige Klager over Handelens Gang, navnlig

Siden 1798, havde Realisations-Commissionen (der stedse gaaer

fra, at Handelen paa Island siden 1787 er fri) sOgt at

^se, paa den ene Side, at forsaavidt Priisforholdene virkelig

Vare mindre favorable for Islænderne, var dette ingenlande

en Folge af Plakaterne 1. Juni 1792 og 23. April 1793, men

begrundet i Conjunktureme, navnlig den stærke Dalen i Fiske-

priserne, som i de nævnte Aar vare gaaede op til over 30 Rd,

pi". Skpd., men siden i Aaret 1792 faldne ned i 16 å 17 Rd. pr.

Skpd.
;
paa den anden Side ved at eftervise, at Beseilingens

Gjennemsnit ikke er mindre end i den octroyerede Handels Tid,

at Ind- og Udforselen er tiltaget, og at Landets Folkemængde

er i Fremvæxt. Med Hensyn til Beseilingen anfbres, at efter

Sapassemes Angivelse er Island beseilet

Aar Skibe tilDrægt. C.Læst. deraf fra C.Læat.

Altona

1788 af 53 1901 2 95

1789 - 63 2493 Va 6 282

1790 - 66 2410 3 133

1791 - 59 2277 'A 4 187V2

1792 - 53 2121 4 187'A

1793 - 49 1989 3 140

1794 - 38 1453 1 48

1795 - 41 1662 '/i 1 47

1796 - 57 2352 Vi

Altsaa Middeltal omtrent 53 Skibe paa 2073 Commerce-Læster,

19*
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' 1797. som ansaaes at svare omtrent til Beseilingen i Octroyhande-

29. Septbr. lens Tid.

Af indforte "Varer anfSres .exempelviis [Tilfdrsel fra Altona

ubekjendt)

:

iOctroyensTid under Frihand, tinder Frihand.

mindre

2447

1177

876

108

aarlig aarlig
^ j*^ V« r%meie

Rugmeel 9'J'90 Tdr. 7343 Tdr. M

Rug 2944 - 4659 — 1715

Byg 2426 — 1249 — 11
*

Bygmeel 1293 — 417 —
Gryn 383Vv— 275 —
Erter 109 — 565'/".— 456

Caffebfinner 3343 Pd. 3543 Pd. 200

Brændeviin 792 Tdr. 735 Tdr. 57

Med Hensyn til, at Tilførselen af de fleste Sorter Nedven-

dighedsvarer saaledes var mindre end i den octroyerede Han-

dels Tid, og den fra Island ffirte Klage over Mangel paa Til-

' fHrsel syntes at bestyrkes, bemærkes, at dette er ^^ikke fuld-

kommen Beviis for, at der ikke har manglet det Nodvendige,

men vel at Almuen indskrænker disse Artiklers Brug". —
Med Hensyn til Udforselen bemærkes, at af Fisk antages at

være udftirt mere aarlig end i Octroyens Tid, skjOndt man
ikke kunde angive det ndiagtig, da Udførselen til Altona ikke

.
var bekjendt,

i Octr. Tid under Frihand. under Frihand.

aarlig aarlig mere mindre

Tran 929 'A Td. 1202'/: Td. c. 273

Kjcid 1628 'A — 1849 V-i — 221

I de tre sidste Aar havde Udførselen af Tran og KjOd endog

været respective 518 og 684 Tder mere end i Octroyens Tid.

— Folkemængden, som i de 18 Aar før 1785 var aftaget med

5664, var i Aarene 1785 til 1796 tiltaget med 3913 Personer,

saaledes at den nu var omtrent 44,500 fl785: 40,6233. Med
Hensyn til Fordelingen af Handelen, da vare i Reykjavik 9

og i hele Sønder-Amtet 15 Handlende, i Yester-Amtet 11, i

Norder-Amtet 6 og i Oster-Amtet 3 Handlende. Det mentes

saaledes, at Mangel paa Concurrence i nogle af. Landets

Egne virkelig fandt Sted
,

og en anden virkelig Mangel be-

fandtes i, at Tilførsel af Jern, Tømmer og Fiskeliner var me-

get mindre end under den octroyerede Handel, nemlig: af

Jern kun 135 Skpd. 15 Lpd. ll'A Pd. (før 255 Skpd. 4 Lpd.

13 PdOj af Tømmer aUe Slags 866 Tylt (før for 6217 Rd.
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37 Sk. Værdie), af Reebslager-Arbeide 49 Skpd. 11 Lpd. 8 ^797.
samt for 218 Rd. 10 Sk. og 436 Stkr. Liner (for for 39. Septbr.

' ^ Rd.). Fremdeles indrOmmes Klagerne nogen Ret med
ensyn

til Yeegt og Maal, især i Henseende til nogle Punkter^
livorom Intet var foreskrevet i For. 18. Juni 1784. Med Hen-
^7^ til de Ovrige Klagepunkter og Forslag udvikles de i Re-
solutionen udtalte Resultater. — Med Hensyn til det forlangte

^^gnskab for Meelbedernes Renter og Collectpengene fore-

^^aaes, at communicere Stiftamtmanden og Amtmændene: „at

ere deponerede i Deres Maj*' Kasse, som deraf svarer
^^flig 4 pro Cent Renter, samt hvad der er i Behold deraf.

1796 Aars Udgang var af Meelbademes Renter hele Ca-
Pitalen, 4400 Rd., og oplagte Renter 839 Rd. 73 Sk., tilsammen

5,239 Rd. 73 Sk.

af de tvende Collecter i Anledning af Jord-

branden, Capital . . 37,957 Rd. 83 Sk.
og oplagte Renter . , . 8,346 — 37 —

'

46,304 ~ 24 —

Tilsammen . . . 51,544 Rd. iSk.'
Icivrigt finde vi, at det paaligger dette Kammer at gjore denne

kapital med sine besparede Renter end mere frugtbringende,

ere saaledes betænkte paa at tage denne Sag under nær-
"iere Overveielse". — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot.

Nr. 57"*. — Resolutionen er tilsendt Stiftamtmanden ^^til

Efterlevelse og behagehg Underretning" ved Rentek. Skriv.

Septbr. 1797 (Isl. Copieb. Litr. Z, Nr. 666), ligesom og

^jenpart af det særskilte Reskript til Amtmand S. Thorarensen

tilstilles ham ved samme Skrivelse ^^til egen Underretning som
hciieste Ovrigheds-Person". — Duplicat af samme Resolution

og Reskript ere tilstillede Stiftamtmanden og Amtmand Thor-

ai-ensen ved Rentek. Skrivelser 21. April 1798 (Copieb. sst.

Ni*. 813—814). Resolutionen i Form af aabent Brev med

'^itel: jjKongelig Resolution, til Bekjcndttjjrtrelse for Islands

Indbyggere", i Rentek. Norske Exped. Prot. 18, Nr. 464, S.

220-227, trykt i Althingsbogen 1798, Nr. iv, S. 12-39, led-

saget af en af Stiftamtmanden verificeret islandsk Oversættelse,

*^g hans egen temmelig udforlige FremstilHng (paa Dansk)

af hans Stilling til denne Sag, dat. ,,Yidoe 4. JuU 1798" og

adresseret „til Laugthingsretten" (AUhingsb. sst. S. 40—46),

O Rentek. Skriv. 17. April 1798.
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1797. jevnf. Minnisverb TOindi I, 454 -455. Efter Althingsbogefl

29. Septbr. er Resolutionen trykt i Coll. Tid. 1799, S, 241-253 og åer-

^^"^^ efter igjen hos Fogtm. VI. 9, 234-241. Særsl^ilt Aftryk af den

islandske Oversættelse: ^^Kénglegur urskurSur uppå {)å
so

kollubu almennilegu islenzku Ansbgning til k6ngsins um lit-

vikkub liSndlunarfnheit m. m. yfirvbldum hærri og lægri stéttar

å Islandi til minningar". KhQfn 1799. 16 Sider. 8'«

'3 Jevnf. „Islands almindelige Ansøgning" og de derved frem-

kaldte Skrifter, nemlig:

O Islands almindelige Ansbgning til Kongen om udvidede

Handels-Friheder m. v., tilligemed Amtmand Thora-

rensens og Amtmand Vibes allerund. Erklæringer over

denne Ansbgning. Khavn 1797. Gyldendals Forlag*

79 Sider. 8". Anmeldt i Tidsskr. „Iris og Hebe''

1797. FOrste Qvart. S. 234.

2) Anmærkninger til Islændernes almindelige Ansbgning

til Kongen om udvidede Handels -Friheder &c. af

Henrich Henkel (paa et andet — casseret — Titel-

blad hedder Skriftet: »Aftvunget Svar paa Islænd,

alm. Ans." o. s. v."). Khavn 1797. 30 Sider.

Anmeldt i ..Iris og Hebe". Andet Qvart. 1797. S. 359.

3) Nbdværge imod den i Island regjerendé Ovrighedj

eller betimelig og fornbden Dom, veiledende til en

niiiagtig Undersogelse og rigtig Bedommelse af en

saakaldet Islands almindelige Ansogning til Kongen,

(tilegnet Rentekammeret) ved G. A. Kyhn. Khavn

1797, 344 Sider. 8". Anmeldt CtiUige med Nr. 2

og 5) i Jris og Hebe". Fjerde Qvart. 1797. S. '249.

43 En Fremmets Tanker om den islandske Handel i An-

ledning af den trykte Ansbgning om udvidede Han-

dels-Friheder for Island og det 3erpaa udkomne Svar,

kaldet Nbdværge. Khavn 1797. 16 Sider. 8".

5} Nogle Oplysninger og Anmærkninger over den ved

Trykken publicerede Islands Ansngning til Kongen

om udvidede Handels -Friheder m. v. (ved islandsk

Kjbbmand Busch?). Khavn 1797. 38 Sider. 8^".

6) Forsvar for Islands fornærmede Ovrighed, samt for

dets almindehge Ansbgning om udvidede Handels-

Friheder, ved Magnus Stephensen, Laugmand i Nord-

og Vester-Laugdbmmet i Island. Khavn 1798. IV og

300 Sider. 8'",

1
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Ligesom T\\ ikke mindre end Vore hSilovlige 1797.

Forfædre, Konger i Danmark og Norge, have til aiie 29. Septbr.

Tider baaret landsfaderlig Omhu for Vore kjære og
Iroe Undersaatler paa Vort Land Island, og ved de

'^^^ftigste Midler, endog med betydelige Bekostninger

Opoffrelse af Statens Indtægter, sGgt at fremme
deres Vel, saa have Vi og til den Ende altid med Op-

"iferksomhed anhcSrt disse Vore Undersaalters Besvæ-

''»nger, og foj. saavidt samme ere befundne grundede,

^'aadet Bod paa de indklagede Mangler. I samme Ui'Xi-

si§t have Vi ladet Os udfSrligen foredrage de fra for-

Tanker ved Gjennemlæsningen af de hos Directeur

J. Schultz i Kjobenhavn 1797 trykte saa kaldte

Oplysninger og Anmærkninger over den ved Trykken

publicerede Islands almindelige Ånsogning til Kongen

om udvidede Handels - Friiieder m. v. , fremsatte af

S. Thovarensen, Amtmand i Island. Khavn 1798

(Gyldendals Forlag). 79 Sider. S'^.

8] Kort Underretning om den islandske Handels Fbrelse

fra Aar 874 til 1788, med tilfrtiede Tanker om, hvor-

ledes den nuværende frie Handel maatte være at

iværksætte til Fordeel for Island, affattet ved Olav

Stephensen, Stiftamtmand over Island. Khavn 1798.

71 Sider. 8".

9) Nbdvendig Replik paa endeel af Indholdet i Skriftet,

kaldet Forsvar foi: Islands fornærmede Øvrighed m. v.

af Henrik Henkel. Khavn 1799. 103 Sider. 8".

10) Historien om min Handel paa Island, mine Soreiser

og Hændelser, i Anledning af Islands almindelige An-

søgning til Kongen om udvidede Handelsfriheder m. v.

ved Jacob Severin Plum , etableret Kjobmand paa

Olufsvig o. s. V. Khavn 1799. XXIV og 295 S.

11) Synaalen og Eenskiilingen. Et Par Ord tii Laugmand

Magnus Stephensen og hans Scidskendebarn i Island

(af Christian Gynther Schram, Factor ved Berefjords

Handel i Island). Khavn 1799. 40 Sider. 8".

O Den officielle i AUliingsbogen (og derefter i Collegial-

Tidenden) indrykkede Gjenpart beg}-nder: ^^Vi Christian

den Syvende &c. Gjbre vitterligt ; at ligesom Vi" o. s. v.

r



^96 Kgl. Resol. ang. Hato)i?lbn.

1797. nævnte Vort Land Island sidst indkomne Klager, nemlig

29. Septbr. fra Ostre- og Nordre-Amtet under 29. April f. A., fra Vester-

Amtel under 30. Aug. og fra S(5nder-Amte( under 6. Decbn

s. A., alle Ord til andet eenslydende, derforuden er fra

Vester-Amtet endnu paa samme Tid indsendt en anden af

ældre Dato, og noget forskjeliig Indhold. Samtlige Kla"

ger med de paa samme grundede Ånsognincer ere led-

sagede med vedkommende Amtmænds Erklæringer og

Anbefalinger, undtagen den fra det Scindre-Amt, som

Vor Stiftamtmand Stephensen har fundet betænkeligt

at anbefale, -men derimod henholdt sig til en af ham

under 15. Septbr. 1795 og 29. Febr. f. A. til Vort Rente-

kammer indsendt Beretning over adskillige fra Embeds-

mænd og Andre til ham indkomne Besværinger. —
Alle disse Klager indeholde ene og alene Besværinger

over den nærværende Handel i Island, som Vi i Aaret

1787 af octroyeret og monopolisk, som den f(5r var,

have gjort saa fri, at alle Vore Undersaaltcr , saavel i

Vort Land Island, som i Vore ovrige Lande og Stater,

deri kunne tage Deel, Alt i den Hensigt: at d.e Nærings-

kilder, som Islands naturlige Beskaffenhed frembyder,

kunde med mere Virksombed, end hidindtil, benyttes til

at udbrede Velstand iblandt Indbyggerne, i Forbindelse

med Vore Staters Gavn i det Hele. — De forberorte,

fra Stiftamtmanden til Vort Rentekammer indsendte.

Besværinger bestaae i fcilgende Poster:

1) at de Handlende sælte utaalelig ringe Priser

paa Landets Vare, hvor upaaklagelige samme end ere,

og derimod umaadelig hoie, fremfor nogensinde tilforn,

paa deres egne. hvor slette de end ere. — 2) at en

stor Deel af de indforte Vare have været bedærvede

eller uduelige. — 3) at der er storste Mangel paa Nod-

vendigheds-Vare: Meel, Jern. Tommer og Lodliner. —
4). at Penge enten aldeles ikke have været at bekomme

hos de Handlende for Landets Producter, eller og ikkun

imod h'6\ Lage; — hvorimod 5) Indbyggerne for

deres gode Vare paanodes Brændeviin , Tobak og

t
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^ndre Overdaadigheds - Vare. — 6) at den islandske 1797.
Fisk vrages af de Handlende, naar den ikke er saa 29. Septbr.

^*Stig, sojxi disse foreskrive. — 7) at Indbyggerne for-

^sermes med Maal og Vægt. — I de ovenbenævnte fra

Q^Je 3 Amter indsendte eenslydende Klager charakteri-

seres den nærværende Handel som ufri, afmægtig,
^<^tærende og uudstaaelig. Under disse alminde-

'>ge Benævnelser er cl vidllofligt Klageskrift sammensat,
hvis væsentlige Indhold kan i Alt henfOres ti! de nys-

Dævnle Ankeposter. Icivrigt ere do Beskyldninger, som
der gjcires imod de Handlende, fremsatte med liden-

skabelig Heftighed og Bitterhed. Tilmed have Klagerne

haft den Dristighed at lade deres Skrift trykke, af den

yttrede Bevæggrund: at de alene ved dette Middel

kunde forvisse sig om , at deres Anliggende maalte

komme til Vor fuldstændige Kundskab. — Vor billige

^^lelse af Misnoie over denne Fremgangsmaade foroge-

des ved at see samtlige Klager underskrevne af Vore

civile og geistlige Embedsmænd, nemlig Sysselmænd
og Provster, hvis Pligt det var at tilrettevise den en-

foldige Almue, og, om den fandtes at have grundede

Besværinger, da at veilede den til at andrage samme
r^ed Sommelighed. Da derimod dette Skrift, som er

forfattet i Oster- og Nordre-Amtet i ligelydende Afskrif-

ter, derfra udstyret og i de (ivrige Amter efterskrevet,

bærer i denne Ensformighed kjendelig Præg af en

overlagt Plan, hvis Udfald man troede at forsikkre sig

ved de Deeltagendes Mængde. — Uagtet all det Ure-

gelmæssige og Anstodelige i Klagernes Form, har Gjen-

standen dog været Os saa "viglig, at Vi paa del Om-

hyggeligste have undersdgt enhver Ankepost, samt n(5ie

overveiet hvad der er anscigt, eller foreslaaet som Midler

til at raade Bod paa de angivne Mangler, og som bestaae

i folgende:

1) at en uindskrænket fri Handel med alle frem-

mede Nationer maallc bevilges Islands Indbyggere,

samt Underslottelse til selv at fore activ Handel. —
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1797. 2) En Commissions Nedsættelse enten i Island eller

. Septbr. Kjdbenhavn, der skulde bestaaé af Embedsmændj som

Landet selv valgte til at overveie dets Anlif^gender. —
3) En ofFenilig Underretning om Islands egne offentlige

Kassers Beskaffenhed. — Saavel over Klagerne, som de

ansøgte Bevillinger og Foranstaltninger, meddele Vi her-

ved Vor allern. Resolution saaledes:

Hvad angaaer den fiirste Klagepost. nemlig: at de

Handlende sætte for ringe Priser paa islandske Vare

og for h'6\e paa dem, der indfbres, da er del, som ber

andrages, deels som Gjernings-Sag ei aldeles rigtigt,

deels er det imod en fri Handels Natur, at Varenes

Priser kunne ved Tvang enten forhoies elier nedsættes.

\ de ti! Os fra Island indkomne officielle Indberet-

ninger er det oplyst og erkjeudt, at fra Frihandelens

Begyndelse og til -1793 Aars Udgang har Handelen været

bedre for Landet, end nogensinde forhen. Her haves

da det fuldeste Boviis paa Klagernes Ugrund lige indtil

den Tidspunkt. Deu ogsaa i de siden forl(3bne Aar

betydeligen forbgede Folkemængde er Os den visseste

Borgen for, at Handelen, endskjcindt den i disse sidste

Tider, formedelst indtrufne Omstændigheder, kan have

været trykkende for Landels Indbyggere, dog ikke kan

have været saa ødelæggende som i Klagerne er fore-

givet. De uhorte Priser, de islandske Varer bleve

indtil 1793 ved en stor Concurrence af Handlende op-

drevne til i Island, nemlig nogle og tyve, ja henved

tredive Rigsdaler for et Skpd. Fisk, have siden havt

ufordeelagtige Folger for Landet, da de Handlende,

formedelst de islandske Producters pludselige Fald i

Priserne paa alle Handelspladser, lede foleligt Tab paa

de Vare, de dyre havde indkjobt. hvorved Adskillige

af dem fandt sig foranledigede til for det fcirste at ind-

stille, eller dog at indskrænke, deres Handel paa Island.

— lovrigt ville Vi, i Henseende til Klagernes saavel

f(5rsle Post over Priserne, som anden Post over Indforsels-

Varenes slette Beskaffenhed, have de Klagende henviist
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t<l hvad Vi i Vor Forordning om Frihandelen af 13. Junii 1797.

^'87 Gap. 2 § 14 have tilkjendegivet, nemlig: ^.at efter 29.^eptbr.

en Frihandels Natur ingen almindelig Klage over slette

Vare eller h'6\e Priser kan finde Sted". — Dette maa
gjælde om den 6. Post, hvor der klages over at

'slandske Vare vrages. Endog for Landets eget Vel

det magtpaaliggende, at ingen andre end gode Kjob-

niandsvare udf5res; thi derved alene kan Producternes

Værd og SSgning paa fremmede Handelspladser opret-

holdes. — Ligesaa ugrundet finde Vi Klagen i 5. Post

^ver, at Indbyggerne paancides Brændeviin, Tobak og

anden Overdaadigheds-Kram, da Ingen kan nodes til

at imodtage hvad han ikke skjbtter om. Overalt vilde

^et være forgjæves ved Love at fastsætte Regler eller

Grændser for hvad i disse Poster paaklages. — I Hen-

seende til den i 4. Post paaklagede Mangel paa Penge

^os Kj(5bmændene, kunne Vi heller intet videre foran-

stalte,- end advare de Handlende, at Enhver, for sin

egen Fordeels Skyld, forsyner sig med en til hans Han-

del passende Pengesum; thi heri at foreskrive Regler,

og tillade Inqvisitioner om sammes Efterlevelse, vilde

ikkun foranledige Vexationer, eller dog Klage derover,

og blive el skadeMgt Tvangsbaand paa Handelen. —
Ellers maa anmærkes, forsaavidt denne Klage er almiu-

^leligj at saafreml den som Gjernings-Sag er rigtig, er

den et uomstødeligt Beyiis paa at Handelen er til Is-

lands Fordeel, da Landets Indbyggere, dersom de tabte

i Handelen, ikke kunde faae Penge tilgode hos Kjob-

tnændene, men disse maatte, uden at medbringe rede

Penge, kunne betale hvad de til en eller anden af Ind-

byggerne bleve skyldige med hvad de hos andre fik

tilgode, og endda kunne f'6ve Overskud af Penge med
sig fra Island, i Steden det nu fordres af dem som Pligt,

at de b6r bringe Penge til Landet. — At Kjobmændene

ei ville tilstaae Islænderne for deres Vare saa hoie

Priser i rede Penge, som naar disse modtage [ndfOrsels-

'

Vare i Betaling, er og en Sag, som ei kan blive Gjenstand
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1797. for Tvangslove, da Handelen er fri, hvoraf fdlger, af

J9. Septbr. Prisen paa Vare, saavel imod Vare som imod Penge,

alene kan bestemmes ved Forening imellem Parterne.

— Agiolage, være sig imellem Banco-Sodler, forsaavidt

de i Island ere aulhoriserede, og klingende Mynt, eller

imellem forskjellige Mynt-Sorter, er utilladelig, da ingen

af Vore Undersaatter maa vrage Vor Mynt, eller udgive

eller imodtage den til anden Værd end Vi derpaa have

sat. Men naar herimod skulde handles, maa Sagen i

ethvert Tilfsélde for vedkommende Ret orddeles. —
De i 7. Post ommeldte Klager over Forurettelser med

Maal og Vægt. maae, om de ere grundede, falde tilbage

paa Sysselmændenes eget Ansvar, hvilke Vi i Vor For-

ordning af 48. Junii 1784 have paalagt, som Embeds-

pligt, at have Indseende med Maal og Vægt, og uden

Forhaling at forhjelpe Knhver, som dermed fornærmes,

til at nyde sin Ret. — Dog have Vi, i Anledning af

hvad Os i Klagen er foredraget, ladet de Handlende

tilholde, herefter at imodtage indtil 10 Lpd. at veies

paa een Gang, ligesaa og uvægerligen at lade veie,

naar forlanges, Meel i Foustager, — At der kan have

været Mangel paa Tommer og Jern, eller at dog disse

Vare ikke have været al erholde uden til meget hbie

Priser, hvorover der i 3. Post klages, har en naturlig

Grund, deels i de h5ie Fragter, deels, hvad Jernet an-

gaaer, i de uhorte Priser, hvortil samme allevegne er

steget. Og Vi ere underrettede om, at ikke ubetyde-

lige Qvanliteter af begge Slags skal i dette Aar være

oversendte. — Priserne paa Meel og Kornvare, som

paaklages, kunne, hvor hciie de end have været i Is-

land, ikke siges at have været der forholdsviis hciiere

end alle andre Steder, saavel i Vore Riger som i frem-

mede Lande. — Under de siden forandrede Omstæn-

digheder holde Vi Os forvissede om, at al Anledning

til Klaere herover maa allerede i Aar være forsvunden.

— Til at afhjelpe Mangel paa Lodliner, hvorover der

og klages, ansee Vi ingen videre Foranstaltning nod-
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og maa være dem magtpaaliggende, al Islands 29. Septbr

Indbyggere forsynes med en for Fiskeriel saa. uund-
værlig Arlikel. — Den uindskrænkede Handel med alle

fremmede Nalioner, som er ansogl, finde Vi ligesaa

*^^el nu, som i Aarel 1787, da Handelen blev frigivel,

kunne bevilges, da de samme Grunde, som den Tid

fraraadede Sagen, endnu have Sled, ligesom det heller

ikke kunde skee, uden at fornærme de Handlende af

Vore egne Undersaaller, som Vi have tilsagt Adgang

denne Handel i 20 Aar med Fremmedes Udelukkelse,

og som i Tillid lil delle Vorl kongelige Ord have ind-

rettet deres Handels- Anlæg. — Heller ikke kunne Vi

herefter mere end hidindtil tillade en direct Handel

fr^ Island paa fremmede Steder, uden med den i Han-

delsforordningens Cap. 2 § 1 indeholdte Betingelse: at

^en islandske Aflader er associeret med el bekjendl

Handelshuus i en af Vore Kjobslæder udenfor Island,

^en for at opmuntre Landels Born lil at tage Deel i

activ Handel, have Vi forundt saa mange indfodte Is-

tendere, som derom have meldt sig. Understøttelse af

Healisalions -Fondet til Handels- Anlæg. — Vei er Os

foreslaaet, som det virksomste Middel til at forskaffe

Island en activ Handel, at lage et Fond af Gollect-

Pengene til et Handels-Selskabs Indretning, som skulde

deles i Aclier og hvori enhver Islænder (Stiftamtmanden

og Amtmændene undtagne) kunde interessere. — Men
dette Forslag kunne Vi ei give Bifald, da Erfaring

har lært, at saadanne Handels-Selskaber aldrig har

kunnet beslaae, endog naar de have været under-

støttede med monopoliske Privilegier. Hertil kommer
den Betragtning, at denne Compagnie-Handei, som skulde

drives ved Siden af de Privates, i det Oiemed: at

•opretholde Prisen paa islandske Vare og nedtvinge

den paa fremmede, naar samme synles at stige for-

^eget, maalle befrygtes snart at ville fordrive endeel

af disse Handlende fra Landet, hvoraf Følgerne ikke
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1797. kunne beregnes. — Men for efter Muelighed at betrygge

29. Septbr. den nordre Deel af Landet for Mangel, som den sna-

rest er udsat for, da den gronlandske Driviis ofte langt

ud paa Sommeren gjor den Kyst utilgjængelig, ville Vi

forunde et rentefrit Laan til de Handlende, som paa

Handelsstederne: Oefjords Kjobslæd, og Udliggerstederue

Husevig, Hofsaas og Skagestrand i Nordre-Amtet, samt

Reckefjord Udliggersted i Vestre-Amtet, ville holde be-

standigt Oplag af N(}dvendigheds-Vare, i Forhold til

Oplagets Storrelse og imod Hypotheque i samme. —
Den ansOgte Commission kan, som unOdvendig, ikke

bevilges. Islands Tarv trajnger ikke til Talsmænd hos

Os. — Den Underretning, som er begjært om Islands

saakaldte offentlige Kassers Tilstand, som ere Meel-

bodernes og Collect-Pengenes Belob med de oplagte

Renter, have Vi befalet at meddeles [ Vore Stift- og

Amtmænd^ i Island. — De Sysselmænd og Provster

paa Vort Land Island, som have underskrevet de i

Landets Navn til Os indgivne Klage -Skrifter, og ikke

siden frafaldet samme, befale Vi herved at tilkjende-

gives Vor Mishag med deres Forhold, og advares: ikke

oftere at lade sig finde i samme Brdde, med mindre

de ville paadrage sig fortjent Undgjældelse. — lovrigt

ville Vi have Vore Sysselmænd indskjærpet: med mere

. NOiagtighed, end hidindtil er skeet, at efterkomme Han-

delsforordniugens 1 Gap. § 12 og 2. Gap. § 13, i Hen-

seende til Cargaisonlisters og Beholdnings-Forretningers

' Optagelse og betimelige Indsendelse, hvorhos Vi og

herved befale, at de herefter tillige indsende Priis-

Gouranter over saavel Gargaison- som Retourvarene. •

—

Amtmanden over Nordre- og Ostre-Amtet, Thorarensen,

som Vi befinde at have haft storste Deel og Skyld i

denne ubehagelige Sag, have Vi umiddelbar lilkjende-

givet Vor stOrsle Mishag med hans utilbcirlige Forhold.

— Amtmanden over Vester-Amtet, Wibe, kunne Vi, i

'
j

^ fra [ Ypr Stiftamtmand og Vore Amtmænd, Althingsb.
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Betragtning af, at haa, som nyligen ankommen til 097.
Landet, ikke endnu kan have samlet de fornisdne 29. Septbr.

Jocale Kundskaber, vel undskylde i at bave givet den

delle Amt indsendte Klage sit Medhold, men ikke

^^^h at ban bar anbefalet et i den Skikkelse og saa-

danne Udtrykke forfattet Skrift. — Derimod have Vi

^^ed Tilfredshed erfaret, at Vor Stiftamtmand Stephen-

^^n, langt fra al bifalde det ham til Befordring tilsendte

^'ageskrifl, har nægtet samme sin Anbefaling, fraraadet

^®ls Afsendelse og Bekjendtgjcirelse ved Trykken, og
|

^'ormaaet Embedsmændene i det ham betroede Si5nder- I

Amt at frafalde Klagen og tilbagekalde deres Under-

skrifter. Retteligen har han indseet og anmærket: at

^6 imod de Handlende brugte alt for bitlre Udtrykke

^kkun vilde tjene til at opirre Gemytlerne og foraarsage

,

kendelige Stridigheder. Han bar og erkjendt, at Handel

^ed Fremmede ikke for Tiden' kunde være Landet til

Gavn, eller, uden at fornærme de Handlende af Vore

Undersaalter, imod Handelsforordningen bevilges, og at

^^'n foreslagne nye Gommission vilde være upasselig

^§ unyttig. Med hvilket Vor Stiftamtmands pligtmæs-

^^S^ Embeds-Forhold i denne Sag Vi horved ville have

ham Vort Velbehag allern. tilkjendegivet. — Endelig

ville Vi bringe Amternes Ovrigheder og alle andre

Vore Embedsmænd i Island Handelsforordningens Gap,

5 § ^2 i Erindring, og herved indskjærpe dem de dem
^ samme paalagte Pligter, efter Muelighed at være de

Handlende behjælpelige, samt ved fornuftige og billige

Poreslillinger at stige at tilbagebringe og underholde

^fiighed og god Forstaaelse imellem disse og Landets

Indbyggere, hvorpaa deres alles Fordeel og Vel saa-

^eget beroer. — Denne Vor allern. Resolution befale

Vi at oversættes i det islandske Sprog og Oversættelsen

at trykkes; derefter skal samme paa næste Aithing of-

fentlig læses og indfcires i Allhingsbogen, saavel i det

danske som islandske Sprog
,

ligesom og bekjendt-
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n97. gj5res paa Mandtalslhingene, og trykte Exemplarer ud-

29. Septbr
Repsljorerne. Saa bor og et Exemplar af den

islandske Oversæltelse indsendes til Vort Bentekammer,

tillige med Beretning om, at den befalede Bekjendt-

gjorelse er fuldbyrdet ^ Denne Vor allern. Resolution

have Vi særskilt underskrevet, til Bekjendtgjbrelse for

Islands Indbyggere, og folger samme, tillige med dei

til Vor Amtmand Thorarensen opsatte Reskript, med

Vores Underskrift forsynede, herhos tilbage. Angaaende

det, som Vi i fornævnte Vor Resolution have befalet

om Vægt af Fisk og Meel i Island, samt Tilsigelse af

el rentefrit Laan for de Handlende, som ville indrette

og vedligeholde Oplag af Nodvendigheds-Vare paa visse

.Steder i den nordlige Deel af Landet, kan detFornddne

ved en Kammer-Plakat bekjendtgjbres. Khavn den 29.

Septembr. 4797.

29. Septbr. KoDgelig ResolutioD ang. Gageforhoielse for

Landfogden i Island. Khavn 29. Septbr. 1797.
— Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 78, Nr. 57».

Landfogden i Island, Paul Michael Finne, ville Vi, i

Betragtning af indbemeldte Omstændigheder, til hans

nu havende Gage, 381 Rd, 8 Sk., allern. forunde et

aarligl Tillæg af 218 Rd. 88 Sk. af Vores Kasse, saa

at han kan have iait 600 Rd. aarlig uden al Afkortning,

og kan bemeldte aldeles afkortningsfrie Tillæg godtgjO-

res ham for den forløbne Tid, fra 1. August 1795 at

regne, da han liilraadte Landfoged-Embedet. Kljbben-

havn den 29. Septembr. 1797-,

*} „Givet i Vores kongelige Residentsstad KjObenhavn den

29. Septbr. 1797", tilf. her Althingsb. (og Collegial-Tiden-

den) og udelader den fHlgende Passus.

') Resolutionen er communiceret Olaf Stephénsen, Landfoged

Finne samt Finantskasse-Directionen ved Rentek.Skrivelser

30. Septembr, 1797. Isl. Copieb. Litr. Z, Nr. 670—672.
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Gavebrev og Fundats, hvorved Stiftamtmand <797.

Olafur Stephansson skjænker nogle Jorder til^^^'
^^attige i Vindhælis Rep inden Hunavatns Syssel

^idey 30. Septerabr. 1797. — Efter en af Syssel-

manden i Hunavatns Syssel den 16. Novembr. 1850 bekræftet

Afskrift af den Original, som formentlig gjemin.es ved Vind-

^®lis Rep, sammenholdt med en fra Provsten i Hunavatns

Syssel i sin Tid indsendt Afskrift i Bispe-Archivet ilsland Nr. 340:

itlJonationes in usus pios et publicos" ;
begge Afskrifters Ori-

ginal har følgende af to Mænd, som det synes samtidig med

*^i"iginalen, udfærdiget og underskreven Stadfæstelse: „Conforme

Herra stiptamtmannsins eiginhandar gjafabréfi til VindhæUs

^^epps af 30. Septembr. 1797, er lætur [letta einshlj6bandi bréf

^&gja vi& hreppinn sem original, vitna undirskvifa()ir. V. Ey-

*^lfsson (L. s.). Th. Loptsson (L. S.)"- Ligeledes have begge

Afskrifter Paategning af Sysselmand Sigurd Snorrason om Thing-

laesning for Mandtalsthingsretten paa VindhæU 7. Mai 1809.

pav^ mer hefir fyrir nokkrum årum hugkvæmzt ah

O Da Stiftamtmandens Promemoria af .^0. Septbr. 1797, til

Provsten og Sysselmanden i Hunavatns Syssel, i flei-e Hen-

seender oplyser og nærmere bestemmer ovenstaaende Fun-

dats, tilfHies den her, efter en af Sysselmanden i Huna-

vatns Syssel, Kammerraad Arnesen, velvilligen meddelt

verificeret Afskrift:

„Pro Memoria. par eg fyrir nokkrum årum haft)i

åsett mer, ab tilleggja fåtækum ekkjum i Vindhælishrepp

innan Hunavatns syslu, er 3 éba. fleirum bomum bundnar

væru, nokkurn styrk, er i feirra einstæbingsskap kunni

ab létta undir {lab [)eim til gubs 6tta og g6bra siba åliggj-

andi barna-uppeldi m. m., tvi hefi eg, til ab binda hér

å einhvern enda, åbur minir dagar og hérverutimar å enda

kljåst, meb einu opnu bréfi af [lessa dags dato, gefib fra

mer og minum erfmgjum minni fæbmgarsveit Vindhælis-

hrepp, til æfinlegrar eignar upp héban, eptirskrifabar eigin-

domsjarbir minar, Uggjandi i Yatnsdal inrian fyrrnefndrar

syslu, nefnilega: Mårstabi 60 hundrub Cfy^'rum 80 hundr.),

Hof 60 hundr., Marbarnup 70 hundr. og Gilå 20 hundr.

ab dyrleika, meb pessu g6zi nu fylgjandi kugildum, meb

|>viliku skilyrbi : ab fess landskuld og leigur tilleggist årlega

/ /. li. 20
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1797. leggja J)remur gulhræddum fåtækustu ekkjum i Vind-

30. Septbr. hælishrepp, innan Hiinavatns syslu, J)remur eSa fleii'^

|iremur fåtækum gu^hræddum ekkjum i hreppnum,

héra^sins pr^fastur og sysluma&ur åh'ta fartil mest |>urf-

andi, og undireins verbugastar, en eiga ht forsorga 3 eb^^

fleiri fc3&urlaus bijni, {)eim og Jieirra fjolskyldu til Htillrai*

absto^iarj en séu ei svo margai* ekkjur, åskildri barnatøl^

bundnar, til i Vindhælishrepp, mega fåtækir barnamenD,

guclhræddir, si&pru&ir og b'klegir til duglegs bama-uppeldis

(einkanlegast ekkjumenn), nj6ta fessa: styrks i ekknaxiB^

stab, svo aldrei gångi {lessi gjbf ebur hennar not til annara

sveita, né heldur liggi nokkurt år i dåi ebur Vindhælis-

hrepp ar&laus ah ollu. Eptir innihaldi gjafabréfsins yfir-

dregst héra&sins prcSfasti og syslumanni ab skipta gjf>finni

årlega svo haganlega å milli {>riggj a sveitavinnav mest {>urfandi

sibprybis-ekkna, ebur, i {)eirra stab, dugandi fåtækra ekkju-

manna, elbur bænda, ab su, ebur så feirra, er mesta ab-

stob farf, nj6ti hennar, og meira en hin minna meb-

furfandi pers6na, allt eptir sannsynasta åliti fessara

embættismanna ; en verbi {)eir hérum ei å eitt såttir, ur-

skurbar stiptisins biskup, hverjar frjår pers6nur, er aldrei

megu i senn fleiri vera, skuii gjafarinnar nj6ta, Ekkj-

urnar, ebur feir ekkjumenn, er gjtlfin verbur tillcigb, halda

henni svo lengi f)au lifa i ekkju- ebur ekklings-standi,

{iremur 6myndugum bbrnum bundin, og hana eiaf sérbrj<')ta

meb einhverri (5sibsemi. — Prdfastur og syslumabur hér-

absins råba fyrir heimabyggingu fyrmefndra jarba, og hafa

alla tilhlybilega umsj6n meb feirra vibhaldi, fyrir hvert

starf {)eim tilleggist årlega hålfar kugilda-leigur g6zins,

er |m mi fylgja ebur hér eptir iylgja kunna, hverjum

flfilga ætti årlega um 1 , heldur åsaubar- en kyr-kugildi,

unz vibsæmilegt kugildatal er å {lab komib, hérum 30 i

stab 40 tilfoma. Til J>essara kugilda innkaups gångi af

landskulda-gjaldi 1 kugildis verb årlega, svo lengi ftirf

gjfirist, Jieim fåtæku, ergjofin tilheyrir, til frekari hjålpar. ^
Ab ybar velæruverbugheit og herra syslumaburinn vildu,

vegna {>eirra fåtæku vibkomenda i Vindhælishrepp, hafa

meb framanskrifubu g(')ba tiisjon, {)ångab til ein skyrari og

enn framar afgjJirandi orba verbur gjiir å {lessu instituto:

{larfyrir vildi eg leggja mina innilega b6n, samt ab inn-

kalla vildub leigurnar af fyrmefndum Vatnsdals jOrbum
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l^tirnum bundnum, Ii'tinn slyrk i t)eirra einstæbfngsskap, 1797.

letta kynni undir byr&i Jjeirra i uppf6stri nefndra 30. Septbr.

bai'na
i gu^s 6Ua og géhum si&um m. m., t)å

hefi eg,

ab fullnægja jiånka minum og vilja hérum, åbur en
^inn hérvislarUmi væri a enda kijåbur, gefib, og meb
l>essu opnu bréfi gef, fra mér og mfnum erfi'ngjum, fyrr-

fiefndri fæbingarsveit minni, Viudbælishrepp, til æfin-

l^grar eignar upphéban, eptirfylgjandi eignar- og aflagéz-

jarbir minar, liggjandi i VaLnsdal innan fyrrnefndrar syslu,

oefnilega: Mårstabi, 60 hundrub (fyrrum 80 hundr.),

^of 60 hundr., Marbarniip 70 hundr. (åbur 80 hundr.),

*^*'a 20 hundrub ab dyrleika, meb gézinu mi fylgjaodi

^^^igildum, askiljandi, ab ])ess landskuldir og hålft 1

^ald tilleggist årlega fyrrnefndum fåtækustu ekkjum,

fyrir }Dremur eba fleirum foburlausum bcirnum si'num

^afa ab sorga, bvers afgjalds ekkjurnar nj6la å meban
tau eru i omegb og J^ab yngsta [)eirra hefir ei fyllt silt

^8- aldurs år, [)å gjofin ab Jjvi fyll.du flyzt til annara

Bubhræddra ekkna. I)remur bornum bundinna, å 6maga
^^t^rij en séu {)ær ei til i sveitinni, })å må, i stab l)eirrar

^antandi ekkju, fåtækur, gubhræddur, biiandi mabur,

Kemur eiginbornum i omegb bundinn (helzt ekkjumabur),

^j<^ia {)ess styrks, er einni ekkju tilkom, fjblskyldu sinui

uppbeldis, svo aldrei gångi fyrrnefnd jarbag6z- afgift

^-'l annara, en j)urfandi ekkna ebur ekkUnga i sveitinni.

^^b J)essu, en einkum og allra helzt vali verbugra per-

s6na, er J)essarar litlu hjålpar eiga ab njota, vildu vib-

komandi préfaslur og s^slumabur, sem helztu lilsj6nar-

fiienn meb fålækra efnum innan bérabs, bera hina

^akvæmustu umsorgun, samt fyrir byggi'ngu og vibhaldi

næstlibib haust, sem til min eru ogoldnar, landskuldir ab

vori komanda, og svo hvomtveggja stobugt framvegis, \ik

I)eir fåtæku i hreppnum eiga ab nj6ta heila jarbanna af-

gjalds fra fardogum 1797, og til æfinlegrar tibar upp (laban,

ab ac)ur tilteknum umbobslaunum einasta fråskildum.

Vibey, |)ann 30. Septembr. 1797.

O. Stephånsson."

20*
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1797. nefndra jar&a, fyrir hvert starf l)eim tillcggjast érlega

SO^eptbr
^^^^^^ Wgiidaleigur af gézinu, er }}vi nii fylgja, eSur

hér eplir fylgja kunna, hverjum fjolga ætti um eilt kii-

gildi åriega, heldur åsau&ar- en kyrkiigildi, unzvi&sæoi-

andi kugildatala er å fyrrnefndar jarbir komin, hérun^

20 i sta& 40 kiigilda til forna. Til kiigildanna innkaups

gångi Jiessvegna af landskuldagjaldinu eins kiigildis

ver?) åriega, svo lengi og allt J)artil jDau eru fullsett,

l)eim fåtæku, er gjofih tilheyrir/til frekari hjålpar. Fyrir-

falli nokkub sérdeilis athugaverl vie) administration jar&a-

gézins, er profastur og syslumaSur uppå eigin hOnd

vilja ei gjcira alyktun um. leitist vilkomandi biskups

a&kvæ&a, å hvern J^énanlegasta måta s(3kina mætti vera

ab afgjOra, hverjum [jå ber ab fylgja.

Vibey, {)ann 30. Septembr. 1797.

O. Stephånsson,

(L. S.)

13. oktbr. Plakat for Norge, ang. Tilladelse for Fiskere

at udsætte deres Garn om Aftenen for Helligdage.

Khavn 13. Oktobr. 1797. - Publiceret paa Althin-

get 1798 og trykt i Althingsbogen s. A. Nr. iv. 6, S. 65 jevnf-

Minnisverb Ti'bindi JI, S. 129; ligeledes bekjendtgjort i Syno-

dalforsamlingen for Skalholts Stift 1798. Norske Reg. 57,

470. Original -Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr, for 1797,

S. 106—107; Schou XII, 258—259. — Paa Islandsk i den af

Landsoverretten i Island udgivne Samjjhg af Forordninger m.

V., S. 95—96, under Titel: „Kongsbréf, sem leyfir fiskimOnnum

i Norvegi ab leggja {)orskanet i sj6, bæbiå sunnudagskviildum

og lika kvtildinu fyrir sunnu- og helgidaga".

Plakat, som tillader alle . Fiskende i Norge at ud-

sætte deres Garn baade Sondags Aften og de Aftener,

der foregaae Son- og Helhgdagene.

Vi Christian den S^^vende &c. G. V., al ligesom Vi

med Hensyn lil Fiskeriernes Udvidelse og til Gavn for

dem, som drive denne Næring, have, ved Forordning

af 21. December 1792, angaaende Sild- og Torske-
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fiskeriet
i Fosens Fogderie udi Tronhjems Slift, tiljadl 1797.

^® Fiskende der i Fogderiet, baade aL udsætte deres 'iTr
'

Garn c- j . r . . . ^ ^3. Oktbr.^arn Sondags Aften og de Aftener, der gaae for Son-
eller Helligdage: — saa ville Vi, i Overeensstemmelse
^6d den, de Fiskende i Fosens Fogderie ved forbe-

riieidte Forordnings i. Afdelings 10. § og 2. Afdelings

8 givne Tilladelse, herved allern. have anordnet og
befalet: at det skal være alle Fiskende i Vort Rige

^orge uformeent, at udsætte deres Garn baade om
Sbndags Aften og Aftenerne f(5r Helligdage indfalde,

^3ar den fiskende Almue skjonner, at der ved Garnenes

Udsættelse paa den Tid kunde bevirkes en fordeelagtig

P^ngst. Dog ville Vi, al de, om Veiret tillader det,

bestræbe sig for al oplage deres Garn saa belids om
Morgenen

, at deres Kirkegang og Gudstjeneste ingen

Forscimmelse derved lider. — Hvorefter Alle og Enhver
sig allerund- have al rette. Givet i Vor kgl. Hesidents-

Stad KjObenhavn den 13. Oktobr. 1797.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen overHolum is. Novbr.

Stift, Sigurd Stephansson, ang. Degne Og Elee-

DlOsynarii. Khavn den 18. Novembr. 1797. —
panc. Brevb. for 1797, Nr. 5333, S. 1827—1828.

P. M. Deres Hbiærv. har ved Promem, af 3. Septbn

A. forlangt Cancelliets Bestemmelse: om Degne og

Eleemosynarii ikke maae tjene Andre end deres Hus-

bonder, enten ved Hoslet eller andet reenligt Arbeide,

eller naar de kan faae mere Lon af Andre end deres

Principaler, uden at disse derfor skal indeholde deres

Kostpenge for den Tid, de ere fraværende, naar de

kuns ei forsomme deres Pligt i Henseende til Præsiens

Paapasning eller Ungdommens Catechisation i Kirkerne.

— I Gjensvar herpaa skulde man herved tjenstlig

melde : at med Eleemosynarios eller Exercitiarios paa

Præstekaldene bor det forblive ved den af Gancel-

liet under 15. Augusti 1795 approberede Bestemmelse,
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1797. men med Klosier- Degnene vil forholdes lige efler

l^N^r. s^^'P^^^ ^^i^ ^^-^^^ *^S'- Iranske Canccliio

den 18. Novembr. 1797.

25 Novbr. Canccllie - Sknvelsc til samtlige Biskopper i

Island, ang. Præsternes Deeltagelse i Forfattelsett

af de oeconomiske Tabeller. Khavn 25. No-

vembr. 1797. — Cancell. Brevb. for 1797, Nr. 5451,

S. 1911—1912.

P. M. For at blive underrettet om Islands oeco-

nomiske Tiistand, er det igjennem Rentekammeret for-

anstaitet, at Amtmændene dertil skulle indsende oeco-

nomiske Tabeller, som vise Folke- og Qvæg- Antallet,

samt hvad Fremgang der skeer med Gjærdesætning,

Myrers Udtapning, m. v.
,

og for at disse Tabeller kan

blive paalidelige, er der ved en kgl. Resol. af 19. -lu''

1793 bestemt Mulkl for deres Uefterrettelighed. — Fra

bemeldte Kammer har man nu modtaget en Skrivelse,

hvori det forestilles som absolut nddvendigt, at Præ-

sterne der i Landet paalægges at gaae Repstyrerne til-

haande med at forfatte og reenskrive disse Tabeller;

man skulde altsaa, efter Rentekammerets Forlangende,

tjenstlig anmode D. H. at ville, i Overeensstemmelse

med det Foranforte, tillægge Præsterne i det Dem an-

betroede Stift den forncidne Ordre. Det kgl. Danske

Cancellie den 25. Novembr. 1797^.

1. Decbr. Forordniiig for Danmark og Norge, ang. Be-

handlingen af Ægteskabssager. Khavn 1. Decbr.

1797^; Publiceret paa Althinget 1799 og Rubrum trykt

V

h

'3 Communication til Rentekammeret ved Canc. Skriv. s. D-

C^^evb. Nr. 5451, S. 1852-1853). Underretning til Stiftamt-

mand Olaf Stephensen og Amtmand Stephan Thorarensen

i Rentek. Skrivelser 14. April 1798 CIsI. Copieb. Litr. Z,

Nr. 753—754).

=3 Canc. Skriv. 15. Juni 1799.
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]
^Ithingsbogen s. A. Nr. xill, S. 14, jevnf. Minnisverb Tih- 1797.

indi II, 129. ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsanilingen for 1, Decbr.
Skalholts Stift 1799. - Siell. Reg. 82^ ISSS^-l-iST. Original-
Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. forl797, S. 115-116; Schou
^11, 263-264.

FonoRDNiNG om Tamperretternes Afskaffelse i Dan-

niark og Norge, samt at de Norske Gonsistorii-Relters

Landemoders Behandlinger og Domme i geisth'ge

Sager skulle herefter indstævnes umiddelbar for Hoieste-

Ret, m. V.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at, da Vi have taget

1 Overveielse, at den Fremgangsmaade, som er anviist og

bestemt i D. L 1 . B. 2. C. 1 7. Art. og N. L. 1 . B. 2. G. 1 4. Art.,

* Henseende til Indstævning og Forfcilgelse af de Sager,

angaae Skilsmisser eller Ægteskabers Forbrydelse,

^edfbrer baade Vidtlbftighed og Besværlighed, deels

fordi Tamperretten ikkun holdes faae Gange om Aaret,

^^els ogsaa fordi de Paagjældende drages fra deres

(ofte langt fraliggende) Værnething til denne Ret:

have Vi, i Betragtning heraf, besluttet, ligesom Vi

^§ hermed befale, at dette Slags Sager herefter skulle

fcires, ligesom andre civile Sager, ved den Anklagedes
,

^^ler Tiltaltes Værnething, og derfra, i Tilfælde af videre

J^aaanke, forfoldes isiennem de vedkommende alminde-

*^Se Overretter. Denne Regel skal ogsaa gjælde for

Sjellands Stift, hvor Tamperrets- Sagerne i Aaret 1771

have været henlagte under Hof- og Stadsretten. Imid-

lertid ville Vi, at de Sager, som nu ere indstævnede

for Tamperretterne, skulle der paakjendes, og at de

^oiDme, som nu ere eller herefter blive afsagte ved

bemeldte Retter, skulle, i Norge ligesom i Danmark,

indstævnes for Hoiesteret. lovrigt skulle Gonsistorii-

Retterne og Landemoderne, forsaavidt som. de ere Dom-

stole i geisllige Sager, fremdeles vedblive, og beholde

deres Jurisdictioner ligesom hidindtil. Endelig befale

Vi, at ligesom disse Retter i Danmark staae umiddel-

bar under Hoiesteret, skulle ogsaa deres Behandlinger
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1797. og Domme i Vort Hige Norge indankes lige for bemeldte

~^r^^^ Ret, naar Sacen aneaaer saa mecet som 50 Rd .; men,

dersom den har mindre Værd, bor Consistorii eiltjr

' Landemodets Dom ansees som afgjorende til Fuldbyr-

delse, uden videre Indstævning for nogen hbiere Dotn-

slol. Hvorefter alle Vedkommende sig alierund. have

at rette. Givet udi Vores kgl. Residents- Stad Kjoben-

havn den 1. December 1797.

2. Decbr. CancelUe-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen og Biskoppen over Holum Stift, ang-

Combination af Munkathveraa med Hrafnagils

Præstekald. Khavn den 2. Decembr. 1797'.—

Canc. Brevb. for 1797, Nr. 5085, S. 2010—2011 5
jevnf. P. Pé-

tursson Hist. Eccl. Island. S. 306, Anm. 18.

P. M. Det har været taget under Overvejelse ved

Rentekammeret-, om ikke Munkethveraae Kirke kunde

ved Vacance aldeles nedlægges, og Sognet henlægges

under Rafnegil Kirke og Ånnexkirken paa Kaupager

(= Kaupångr). — Man skulde af den Aarsag, efter

Rentekammerels Forlangende, herved tjensll. anmode

Hr. Stiflbefalingsm. og D. Hoiærv., at ville behageligen

indberette hertil naar Rafnegil Præstekald bliver ledigt*

og derhos iagttage, at der til dette Kald ikke vorder

udnævnt nogen Præst, forend det nærmere er bestemt,

om Munkethveraae Klosters Sogn kan ved samme Va-

cance henlægges til Uafnegil og Ånnexkirken paa Kaup-

ager. Det kgl. Danske Gancellie den 2. Decembr. 1797-

15. Decbr. Forordoing ang. Forbud mod Arrest eller Indforsel

i Haandværks-Redskaber. Khavn 15. Deebr. 1797.

— Publiceret paa Althinget 1799 ogRubrum trykt i Althingsbogen

'3 Reskr. U. Marts 1838.

Rentek. Skrivelse til Cancelliet angaaende denne Sag 38.

Oktbr. 1797, Isl Copieb. Litr. Z, Nr, 677.
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A. Nr. XIII. 2, S. U; jevnf. Minnisverb Tibindi IT, 130; 1797.

ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 15, Decbr,

1799. Siell. Reg. 82», 1292— 1293. Original-Aftryk hos Schultz.
-

Qvart-Forr. for 1797, S. 120-121; Schou XII, 268—269, -
Islandsk: Kort Udtog i den af Landsoverretten i Island ud-

^vne Samling af Forordninger m. v., S. 68 Anm.

Forordning, som forbyder at ^ore Arrest eller Iiid-

fcirsel i Haandværks-Redskaber, eller andre saadaone

'ring, der ere nodvendige til Skyldneres Næringsdrift,

saalænge der findes andre Ting i Debitors Bo, som ere

tilstrækkelige til Sikkerhed eller FyldestgjOrelse for

kreditors lovlige Fordring.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at, ligesom

ville, at Greditorer skulle ved Lovene hjemles fuld-

kommen Adgang til at soge Betryggelse eller Betaling

tos deres Skyldnere: saa ville Vi paa den anden Side

ikke tillade, at det skulde staae i deres Magt, at for-

spilde disses Velfærd, uden Fornodenhed. — Dette

Sidste kunde dog skee, naar der blev gjort Arrest eller

^xeculion i saadanne Ting, som Debitor nodvendigen

behbvede til sin Haandterings eller Nærings Drift, uagtet

^er i hans Bo fandtes andre Effecter, som vare til-

strækkelige til Gjeldens Betaling. I Betragtning heraf

have Vi besluttet, efter Analogie af Danske Lovs 1. Bogs

Cap. 23. Art. og Norske Lovs 1. Bogs 22. Cap.

^S. Art., herved al foreskrive den Fremgangsmaade,

som bor iagttages ved Arrester eller Indfcirseler hos

Haandværkere eller Andre af Næringsstanden, med

hensyn til at beskjærme disse imod ubillig Behandling

i de fornævnte Tilfælde. Vor BefaUng desangaaende

fclgende:

Naar der hos Haandværkere og Andre, som ove

nogen Slags Næring, skeer Arrest eller Indforsel (være

sig for Gjeld, Boder eller Andet, da maa samme ikke

slrax gjttres i de Ting, som hore til Skyldnerens Nærings-

dnft, saasom: Haandværks- Bedskaber, Materialier og

deslige; men der b6r forst gjores Udlæg i andre Ting,
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1797. som Debitor kan paavise. Befindes det da, at disse

^^""^^^^ ikke ere tilstrækkelige til Sikkerhed eller Fyldestgjorelse

for Creditors lovlige Krav, da maa Reitens Middel og-

saa bevilge Hæftelse i de fornævnte Fornodenhedsting;

dog b(5r deraf fortrinligen udlægges de, som den Paa-

gjældende erklærer at være ham mindst nødvendige

til sin Haandterings Fortsættelse. Hvorefter de Ved-

kommende sig allerunderd. have at rette. Givet i Vor

kongelige Residents - Stad Kj6benhavn den 15. De-

cember 1797.

22. Decbr. ReskHpt til Stiftbefalingsmand Olaf Stephen-

Sen, ang. Leilændingers Forkjobsret. Khavnden

22. Decembv. 1797. — Publiceret paa Althinget 1798

og trykt i Althingsbogen s. A. Nr. lY. ii, S, 8—9; jevnf.

Minnisverb TOindi I, 455. Norske Tegn. 45 (xLV), 187-188.

Fogtm. VI. 9, 346.

Christian den Syvende &c. V. S. B. Da Amtman-

den over Nordre- og Ostre-Delen af Vort Land Island,

Os elskelig Stephen Thorarensen, udi Skrivelse til Vores

Danske Cancellie haver andraget, at ligesom der ikke

haves nogen for Island udgiven, eller der publiceret

Lov for, saa er det i delte Land ikke heller Brug,

at Eiere af de Jorde eller Gaarde, som de bortsælge,

f5rst tilbyde dem til de paa samme boende Leilændin'

ger, hvilket dog baade synes billigt, og i Henseende

til at forege Eiendoms-Bondernes Antal, nyttigt, da Lei-

lændingerne undertiden kunde have baade Lyst og Evn^'

- til at betale deres paaboende Jorder med samme Priis,

som de af Eierne tilbydes Andre for: — saa give Vi

dig hermed .tilkjende, al Vi, i Anledning af bemeldte

Amtmand Thorarensens derhos gjorte Forslag, samt

efter den af Vores Rentekammer derover afgivne Be-

tænkning, allern. ville have fastsat, at Forordningen af

18. Juni 4723 for Vort Rige Norge, angaaende Leileen-

dingernes Forkjdbsret, naar Eieren bliver tilsinds at
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^»fhænde Jorden, skal være extenderet til Island. Der- i 797.

efter du dig allerund. haver at rette og Vedkommende 22. Decbr.

S^'gi til Efterretning at tilkjendegive. Givet i Vor kgl.

^^esidentsstad Kjobenhayn den 22. Decembr. 1797. [ad

oiandatum].

Kongelig Acceptations-Act med Hensyn til ^^798^

Afdragsrettens Ophævelse med Anspach og Bai- s. Januar.

reuth. Khavn 5. Januar 1798. — DenneAct,hvi8

^Iclstændige Titel er : „Acceptation der Kciniglich-Preussischen

^^eclaration, wodurch die unterm 17. Decembr. 1790 wegen

^echselzeitiger Aufliebung des Abschosses geschlossene Con-

^ention, auf die beiden Frankischen FiirstenthUmer Anspach

^iid Baireuth erweitert wird" — er publiceret paa Althinget

^"^98, og Rubrum (paa Dansk) trykt i Althingsbogen s. A.

^r. IV. 7, S. 6-7, ifolge Gane. Skriv, til Stiftbefalingsmanden,

Amtmændene, Biskoppenie og Laugmændene 10. Febr. s. A.

(.Canc. Brevb. 1798, Nr. 611, S. ^34). - Saavel denne Aet

^om Canc. Skrivelsen ere og bekjendtgjorte i Synodalforsam-

lingen for Skalholts Stift 1798. Original-Aftryk af Acceptations-

-^cten hos Schultz, 2 Bl. i 4'°. Rubr. i Collegial-Tidenden for

^'''98, S. 53-54. — Cancellie-Skrivelsen 10. Febr. hos Fogtm.

^I- 9, 392 -393 (nævner kun til Laugmændene i Island 1.

^^aadstue-Plak. 16. Febr., hvorved Acceptations - Acten ifolge

ovennævnte Cancellie- Skrivelse bekjendtgjcires, i Qvart-Forr.

foi" 1798, S. 211; Schou XII, 331.

Caiicellie-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf Ste- 6. Januar,

phensen, ang. Opreisning paa en Underrets-Dom.

Khavn 6. Januar 1798. — Cancell. Brevb. for 1798,

^r- 104, s. 50-51.

P. M. Ved herhos at tilstille Hr. Stiftbefalingsm.

i Anledning af Deres Skrivelse under 7. Septbr,

sidsti. under Gaars Dato herigjennem udfærdiget Op-

reisning for Sysselmand Vigfus Thorarensen som Aktor

paa Bonden Jon Jensens Vegne, imod Handels- Faktor

Arne Johnsen, paa en af Vice-Laugmand Grcindahl i

Sagen afsagt Dom, skulde man, i Anledning af at
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Sysselmanden i sit Iiei-ved tilbagefcilgende Proniem. til

Dem ytlrer den Formening, at han skulde beh5ve Op-

reisning paa Underrettens Dom, tillige herved tjenstligst

melde, al da samme allerede for lang Tid siden er

indstævnt for Laugthinget, kan der ikkuns tænkes et

eneste Tilfælde muligt, hvori bemeldte Underretsdom

paany umiddelbar kunde paaankes til hc)iere Ret, del

nemlig : hvis en Hoiesteretsdom confirmerede den af

Laugmand Olufsen afsagde Laugthingsdom, og altsaa af-

viiste Sagen fra Laugthinget; men i delte Tilfælde er

det ifelge Forordn, af 19. August 1735 § 10 (der som

en gjældende Lov for Island maa ansees) klarl, at der

for Joi) Jonsen ingen Opreisning behSves til paany at

indstævne samme for Laugthinget, naar ikkun Indstæv-

ningen skeer inden den i bemeldte § befalede Tid. —

-

Hvilket De behageligen ville tilkjendegive Sysselmanden,

ved at overlevere ham den hoslagte Opreisning. Det

kgl. Danske Gancellie den 6. Januar 1798.

20. Januar. CancelUe-Skiivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen, ang. Naadens-Aar for Bispe-Enkerne

i Skalholts Stift. Khavn 20. Januar 1798. —
' Cancell. Brevb. for 1798, Nr. 337, S. 165—167.

P, M. Over vedlagde Skrivelse fra Biskop Vidalin,

om at erholde sin hele Gage udbetalt, fra hans Bestal-

lings Dato, uden nogen Afkortning, skulde man Ijenstl-

udbede sig Hr. Stiftbefalingm.' behagelige Betænkning

ved Tilbagesendelsen
;
og maa man, i Henseende til

denne Ansøgning, erindre: 1) at dersom alle de Em-

bedsmænd i Island, der nyde staaende Gage af den

kongelige Kasse, hæve samme fra Bestallingens Dato,

og Biskoppen i Skalholt paa samme Grund skulde hæve

sin Gage fra bemeldte Dato, vilde uden Tvivl deraf

felge, at Naadens Aar bortfalder for hans Enke, som

da slet Intet nyder fra hans Dødsdag; i saa Fald, da

Biskop Finsens Enke ei kan betages sin Ret til at nyde
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Vederlag for det hendes Mand i sin Tid har afgivet, 1798.

vilde ei blive anden Udvei, end at den kongelige Kasse aojanu^^

for denne Gang maa paatage sig en extraordinair Ud-

som dog maaskee kan være blevet godtgjort ved

^et bortsolgte Jordegods, men herved resigneres paa

Naadens-Åar i Eftertiden for alle Bispe- Enker. —
^) Det formodes, at de forrige Biskopper have, strax

fra deres Bestallings Dato, maattet antage sig Embedets

Forretninger, skjondt de ikke vare ordinerede, og ved

^eres Ophold her i Staden til Ordination have de vente-

øen bescirget hvad her kunde dem tilskikkes fra dc

kongelige Collegier, medens Stiftsprovsten forrettede de

Itibende Forretninger i Landet; imidlertid traadte dog

en nye Biskop, som Hr. Vidalin siger, ikke til Ind-

komsterne for omtrent efter to Aar, da Naadens- Aaret

var udlobet; heraf ffilger, at man tilforn har forvaltet

Embedet en Tidlang, uden at. nyde Gage. — 3) At

Enke i Fremtiden, da Lonnen er reglementeret i Penge,

^yder det Halve deraf som Naadens -Aar, og Suc-

cessor beholder det Halve, kan være billigt og stemmer

overeens med Beskaffenheden af Naadens-Aar i Dan-

mark. Men naar dette nu skulde fastsættes, kan Biskop

^^idalin ikkuns faae halv Gage af den kongelige Kasse

i nærværende Naadsens- Aar, ligesom hans Enke efter

ham nyder det Halve i sit Naadsens-Aar, thi det hiirer

W Naturen af saadant Naadens-Aar, at der gives Veder-

lag' for det Manden tilforn har mistet; den hele Gage

^an hans Enke ikke faae, men ikkun det Halve; han

b<5r da ogsaa ikkun miste det Halve; nuværende Enke

bcir derimod i sit Naadens-Aar nyde den hele Gage,

fordi hendes Mand i sit Naadens-Aar mistede et heeli

Aars Indtægter efter Norske Lov; og altsaa maa den

kongelige Kasse gjore et Extra- Tilskud af 500 Rd. til

nuværende Successor, at han kan leve i Naadens-Aaret,

men for Eftertiden bliver sligt Tilskud, naar ovenmeldtø

Forslag antages, ikke mere fomodent. Det kgl. Daq^l^

Cancellie den 20. Januar 1798,
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1798. Cancellie - Circulaire ang. nogle Punkter ved-

27. Januar,
bommende Forligelsesvæsenet. Khavn 27. Januar

1798. — Den til Stiftbefalingsmanden over Island, Olaf

Stephensen, sendte Gjenpart er publiceret paa Althinget 1798

og trykt i Althingsbogen s. A. Nr. iv. iii, S. 10—11; lige-

ledes er den til Biskoppen i Skalholts Stift sendte Gjenpart

bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1798.

Cancell. Brevb. for 1798, Nr. 418, S. 211-212 pil Biskopperne)

og Nr. 498, S. 264—265 (til samtlige Stiftamtmænd, Grever

og Baroner). Original-Aftryk paa et Ark i Folio. CoUegial-

. Tidenden 1798, S. 59-61. Fogtm. VI. 9, 377-378. I Khavn

er dette Circulaire bekjendtgjort ved Raadstue-Plakat 1. Febr.

1798 CQvart-Forr. 1798, S. 209-210; Schou XII, 326-327).—

Islandsk: Uddrag i Minnisverb Ti&indi I, 455-456, og fuld-

stændigt i den af den islandske Landsoverret udgivne Samling

af Forordninger m. v., S. 24—25, som Anmærkn, til Forordn.

20. Januar 1797, § 10.

P. M. For Gancelliet er andraget trende ved For-

ligelsesvæsenet indtrufne Tilfælde, hvorpaa er begjært

delte Gollegii Resolution, nemlig: 1) Om Lovens Bydende

i 4. B. 2. Gap. 15., Norske Lovs Art., naar den

siger, at Sager imellem geislligé Personer, som for

Provsten strax i Mindelighed kan bilægges, ei b5r for

nogen verdslig Dommer at indkomme, endnu kan an-

sees gjældende, efterat den almindelige Forligelses-

Commission er indrettet? — 2) Om en Klage fra en

Civil over en Præsi, som har nægtet at antage ham lil

Skriftemaal og Gommunion, skal indankes ved den al-

mindelige Forligelses-Gommission? — 3) Naar af tvende

Trolovede den ene Part paastaaer Trolovelsen ophævet,

men den anden ikke, om denne Sag da henhdrer under

forommeldte Gommission og hiin altsaa til samme bor

henvende sig med sin Klage? — Foranlediget heraf

skulle man til behagelig Efterretning og Bekjendtgjcirelse

for Vedkommende Ijensll. melde, at hvad den i. Post

betrælfer, da, som det nævnte Lovsted ikke er saa be-

stemt, som denne Sag siden i Almindelighed erbleven ved

Forordningerne af \0. Julii 1795 § 19 og 20. Januaril
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Almindelig-

'^^d, hvad entea de angaae Eiendomme, Rettigheder
eller Gjeldsfordringer, skal behandles ved det nye

Forligelses-Institut, saa bor og alle Sager, der vedkomme
geistlige Personer, naar de kun angaae civile eller verds-

^*ge Ting, foretages ved den almindelige Forligelses-

Gommission.— Hvad det andet Tilfælde betræflFer, da, som
^et ommeldte Klagemaal qvalificerer sig til Afgjcirelse ved
ivrigheden, som i delte Tilfælde er den geisth'ge, saa

og samme, efter sin Natur, henvises til Herreds-

Provsten. — Hvad endelig det Iredie Tilfælde angaaer,

d^, som der allerede gives en speciel Lov, som handler

denne Sag, nemlig Forordningen af 19. Februarii

^783, der foreskriver Fremgangsmaadon heri, saa ved-

'^ommer ikke heller dette Slags Sager den almindehge

Forligelses-Gommission eller kan ved samme antages

I^ehandling, men b(3r henvises til saadan Omgang,
som bemeldte Forordning foreskriver. Det kgl. Danske

Gancellie den 27. Januarii 1798.

1798.

27. Januar.

Cancellie-Circulaire til alle Stiftbefalingsmænd s. Febr,

Amtmænd i Danmark, Norge og Island, m.

ang. at Sags Anlæggelse forLeiermaal bort-

falder ved Ægteskab. Khavn 3. Februar 1798.

Canc, Brevb. for 1789, Nr. 499, S. 265-266. Coll. Tid, 1798,

S. 71 og Fogtm. VI. 9, 387 (T)egge uden at nævne Island).

P. M. Da Hans kgl. Maj* under 24. Januar sidsti.

allernaad. har resolveret, at, naar nogen Mands- eller

Qvindes-Person, der har begaaeL Leiermaal, siden efter

gifler sig, maa al Action imod den Skyldige, i Betragt-

^ing af det indgangne Ægteskab, bortfalde: — saa har

^an ikke skullet efterlade herved tjenstligst at tilmelde

(Tit.) denne allerh. Resolution til behagelig Efterretning

^8 ^ekjendtgjorelse for Vedkommende. Det kgl. Danske

Gancellie den 3. Februar 1798.
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Forordning ang. Afskrivning paa Gjeldsbreve.

, Khavn 9. Februar 1798. — Publiceret paa Althinget

1798 og Rubrum trykt i Althingsbogen s. A. Nr. iv. 8^ S. 7;

jevnf. Minnisverb Ti&indi II, ISOj ligeledes bekjendtgjort i Sy-

nodalforsamliugen for Skalhoits Stift 1798. Siell. Reg. 83*

144»'-149. Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1798,

S. 8—11 5 Schou XII, 328-331. CoUeg. Tid. 1798, S. 105.

Forordning, som forklarer D. L. 5. B. 14. Cap. 56.

Art. og N. L. 5. B, 13. Gap. 54. Art., saml nærmere

bestemmer, hvorvidt lc5se Qvitteringer skulle ansees

gyldige for Afbetah'nger paa Gjeldsbreve, naar samme

ei paa Brevene selv findes at være afskrevne.

Vi Christian den Syvende <&c G. V., at, da der

iblandt de Lovkyndige skal være forskjellige Meninger

om den rette Forstaaelse af D. L. 5. B. 14. Cap, 56. Art.

og N. L. 5. B. 13, Gap. 54. Art.; i hvilken Henseende

Nogle have antaget, at Udstederen af et Gjeldsbrev

kunde, ved IQse Qvitteringer fra den deri benævnte

Greditor, værge sig imod en tredie Mand, som havde

faaet Gjeldsbrevet overdraget til Eiendom eller Pant,

uagtet de i Qvitteringerne anfbrte Summer ikke vare

afskrevne paa den overdragne Gjeldsforskrivelse; men

at derimod Andre forklare de ovenbenævnte Lovsteder

saaledes, at deslige lose Qvitteringer bcir alene gjælde

imod dem, der have udstædt samme, og ei komme i

Betragtning imod Iredie Mand, der er ilovlig Besiddelse

af Gjeldsbrevet, undtagen forsaavidt som Afbetalingerne

findes at være antegnede eller afskrevne paa selve

Obligationen eller Forskrivningen: <— saa have Vi, med

Hensyn til at betrygge Eiendomsretten og den offentlige

Gredit, anseet det gavnligt og fornødent, at foreskrive

en fast og bestemt Regel i dette Tilfælde, til sikker

Efterretning for alle Vedkommende, og ti] ufravigelig

Fdlge ved Domstolene. — Efterat Vi til den Ende have

paa det nOieste overveiet og provet de Grunde, som

ere fremfcirte for begge disse modsatte Meninger, finde
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at den sidste Slutning, nemlig: at Ibse Qvitteringer, 4798.

ere udgivne af Andre, end det pantsatte eller over- 9. Febr.

dragne Gjeldsbrevs retmæssige Ihændehaver, ikke kunne
Sjaelde imod ham, til hans Ejendoms eller Pants Forrin-

Selse, fortjener Bifald, efterdi denne Lovforklaring baade
synes rigtigst, efter de foranforte Artiklers Bogstav, og
Jen tillige stemmer fuldkommen overeens med begge
Vore Rigers Loves Bud i D. L. i. B. 24. Gap. 34. Art.

N. L. 1. B. 22. Gap. 38. [r. 36.] Art., hvor det befales

(endog
i det Tilfælde, at Greditor gives Udlæg, ved

Ifidfcirsel af Rettens Middel, i Skyldnerens Bo), at de

^omme eller Breve, efter hvilke Indforsel gjores, skulle

ndiagtigen paaskrives og siden tiislilles den, af hvis Bo
Udlæg er gjort, samt endvidere, i Tilfælde af, at Gre-

ditor ikke ved Udlægget har kunnet faae sin fulde Be-

l-aling^ og han altsaa maa beholde Brevene, at da derpaa

^^al afskrives hvad han derpaa bekommet haver, og

^vad han videre med Rette haver at fordre. — Ved

anstille Betragtning over Lovgiverens Oiemærke, ud-

ledet fra sand Stalsklogskab , i Forening med Retfær-

digheds og Billigheds Grundsætninger, finde Vi ogsaa,

at Fælgen af denne Fortolkning bliver velgj5rende, hvad

enten man seer hen til det almindelige Bedste, eller

t'l de vedkommende individuelle Personer i Særdeles-

'^Gd; thi naar det, der afbetales paa et Gjeldsbrev, af-

skrives paa Brevet selv, betrygges Skyldneren, som har

^dstædt Haandskriften, imod Krav, om endog den ham
8»vne I(5se Qvittering maatte tabes eller forkomme, og

*^en tredie Mand, der imodtager et saadant Gjeldsbeviis

Pant, eller lader sig det transportere til Eiendom,

vmder derved fuldkommen Sikkerhed for, at det vir-

kelig har sin sande Værd og gjælder for dets paa-

lydende Sum. Heraf folger igjen, at den, som trænger

til at gjdre Laan derpaa, kan saa meget lettere erholde

samme. Endeligen vinder Staten i det Hele, formedelst

*ien offentlige Gredits Opretholdelse, der fornemmeligen
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1798, befordres ved Lettelse i Penge-Omlobet og Betryggelse

9. Febr. i Panle-Rettigbederi. — Omendskjcindt Vi nu af foraufc)!'^'^

Aarsager bifalde den bogstavelige Fortolkning af D.L.S.B*

\ 4. Gap. 56. Art. og N. L. 5. B. 1 3. Gap. 54. Art., der udtrykker

sig saaledes : „Naar Noget betales paa en Haandskrift eller

Contract, enten af Hovedstolen elier Renten, eller og

den ganske afbetales eller efterkommes, da skal Credi-

lor og den, der samme Haandskrift med Rette ihænde-

haver, det paa Brevene selv afskrive eller n5iagtig Qvi'

tantz derpaa give"; ansee Vi det dog tjenligt, at gjore

en Undtagelse fra Reglen, forsaavidt Renter betræffer,

og at tillade, at Ibse Qvitleringer for samme skulle have

Gyldighed og Kraft, ikke alene imod Udstæderen, meo

endog imod Panthavere og andre lovlige Besiddere 9^

et Gjeldsbeviis; efterdi det ofle kunde være vanskelig*-

for den Greditor, der selv havde gjort Laan paa en

Obligation og leveret denne til Sikkerhed som haand'

faaet Pant. at skaffe den tilstede hver Termin, for der^

paa at afskrive de betalte Renter; ligesom ei heller

Panthaverens Betryggelse formindskes derved, at Pant-

sætteren imodtager Renterne af sin Skyldner, naarhan

igjen betaler Renter til sin Greditor af den Sum, denne

har betroet ham til Laans paa den pantsatte Haand-

skrift. — I Overeensstemmelse med disse forudskikkede

Grundsætninger fastsætte Vi herved som Lov:

1) Ligesom det er Greditors Pligt, at levere De-

bitor sin Haandskrift qvitteret tilbage, naar den hele-

Gapital udbetales, saa bor og det originale Gjeldsbrev

haves tilstede, naar Noget afbetales i Afdrag paa Ga-

pilalen, og Greditor være forbunden til, i Skyldnerens

eller hans Fuldmægtigs Overværelse, baade at afskrive

paa selve Brevet det, der afbetales, og tillige at med-

dele særskilt Qviltering derfor. — Vægrer Greditor sig

ved at efterkomme dette, da bcir Skyldneren (som

vidnesfast anbyder den Sum, der skulde afdrages) være

berettiget til at holde samme tilbage, indtil Greditor

opfylde forrnævnte siu Pligt; og Skyldneren fritages
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»midlerlid for at svare Renter af den til Betaling for-

faldne og tilbudne Deel af Gapitaien. — 2)JLose Qvit-

^-^^nnger for Afbetalinger paa et Gjeldsbrevs paalydende
kapital skulle, naar det i Afdrag Betalte ei tillige findes

afskrevet paa Brevet selv, alene gjælde imod den, der
l*ar udstedt samme, men ei ansees gyldige imod Andre,
som ved Pantsættelse, Transport eller anden lovlig Ad-
komst Qiaatte være blevne retmæssige Ihændehavere
af en saadan Forskrivelse. — 3] Dog maa Renters Be-

taling undtages fra disse Regler, og særskilte Qvitlerin-

derfor beholde fuldkommen Kraft, ikke alene imod

Udstæderen, men endog imod enhver Anden, der siden

^aatte have faaet Haandskriften overdragen til Pant

^ller Eiendom. Hvorefter alle og enhver Vedkommende
^»g allerund. have at rette. Givet udi Vores kongelige

^Residents-Stad Kjbbenhavn den 9. Februarii 1798.

Plakat ang. Præmier for Fiskefangst under 28. Febr.

Island, Khavn 28. Februar 1798'. - Publiceret

paa Althinget 1798 og Rubrum trykt i Ålthingsbogen s. A.

IV. 9, S. 7; jevnf. Minnisvert) TOindi H, 130. Emaneret

-Qennem General ^Landoeconomie- og Commerce-Collegium.

*^riginal-Aftryk h6s Schultz. Qvart-Forr. for 1798, S. 18-19
5

Schou XII, 332-333. Colleg. Tid. 1798, S. 151—152.

Plakat, angaaende Vedblivelsen af den i Plakaten

6. Junii 1787 allern. bevilgede Præmie til Opmun-
tring og Understøttelse for Skibes Udrustning til Fiske-

^^^ligst under Island endnu for det fdrste i fem paa

liinanden folgende Aar.

Vi Christian den Syvende &c. G. A. V., at da den

ved Plakaten af 6. Junii 1787 bestemte Tid for Ved-

varelsen af den for Skibes Udredning til Fiskefangst

under Island udsatte Præmie med afvigte Aar var ud-

liiben, saa have Vi endnu fremdeles, saavel til Opmun-

') Plak. 7. Marts 1798 og 23. Marts 1803; Rentek. Plak.

28. Septbr. 1836.

21*
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1798. Iring for Vore kjære og troe Uudersaattere til Islaiitls

28. Febr, Beseiiing, som og for at befordre Fiskeriel, denne vigtigt

Næringsvei for Staten, allern. bevilget og tilladt, lig^'

som Vi hermed bevilge og tillade, at den ved bemeldte

Plakat tilstaaede Præmie af 10 Rd. pr. Gommerce-Løesl

af Skibes Drægtighed fra 15 til 30 Gommerce -Læster

endnu for det forste i 5 paa hinanden fcilgende Aai*

maae vedvare, og godlgjores aarlig indtil for 600 Coni-

merce-Læster af de Skibe, som udredes til bemeldte

Fiskerie, og det under samme Bestemmelser og For-

pligtelser, som Plakaten af 6. Junii 1787 og den fra

Vort General-Land-Oeconomie- og Gommerce-GoUegio a^

30. April 1791 udfærdigede Plakat indeholde, hvilke

Plakaters Indhold herved fornyes og atter indsættes '

deres l'uide Kraft, dog med fdlgende nærmere Besteco-

mels er:

1) Udrustnings-Præmien, som efter § 2 i Plakaten

af 1787 kunde venles at vorde vedkommende Bhedere

foreskudt, bliver for Fremtiden ei udbetalt fdrend Ud-

rederne, saaledes som i Plakaten af 6. Junii 1787 Art.

4 er foreskrevet, have beviisl, at de virkeligen have

fuldfort Reisen. — 2) Paalegningen af vedkommende

Ovrighedspersoner i Island paa Skibsjournals-Udlogene,

som lil Beviislitihed for Fiskeriets Fuldforelse skal ind-

leveres, maa indeholde, at den befalede edelige For-

sikkring af Skipperen, Slyrmanden og endnu Een af

Mandskabet, om Journal - Udtogets Rigtighed, er under-

skreven i Ovrighedspersonens Overværelse. Hvorefter

Vedkommende sig allerund. have at rette og forholde.

Thi byde og befale Vi hermed alle Vedkommende, som

denne Vores Plakilt under Vores General-Land-Oeco'

nomie- og Gommerce-GoUegii Segl tilskikket vorder, at

de samme paa behdrige Steder ofleutlig til Alles Efter-

retning strax lade læse og forkynde. Givet i Vores

Residence-Stad Kjdbenhavn den 28. Februarii 1798.
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Forordning ang. Forlovs-Penge af Arv. Khavn ^98.

^* Marts 1798. — Denne Forordning, hvis fuldstændige 2. Marts.
"^ei er følgende: „Forordning, som befaler, at enhver

^kifteforvalter skal indeholde de Forlovs - Penge af Arv, som
D. L. 5-2—75 og N. L. 5—2-76 tilfalde den konge-

^ge Kasse, og derfor aarligen aflægge Regnskab til den ved-
kommende Oppebarsels-Betjent", er ikke publiceret i Island
og ikke gjældende der i Landet ifblge kgl. Resol. 19. Septbr.

(Canc. Circ. 6. Oktbr.) 1832. Siell. Reg. 83*, 237. Ori-

^ii^al-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1798, S. 20-215
Schou Xir, 335. Colleg. Tid. 1798, S. 131.

Caucellie- Circulaire til samtlige Biskopper i 3. Mans.,

l^anmark, Norge og Island, ang. Indberetninger

om dodfodte Born. Khavn 3. Marts 1798^ —
^anc. Brevb. 1798, Nr. 980, S. 583.

P. M. Hidindlil er det ingensteds befalet, at der

^f'len ved Indforeisen i Kirkebogerne eller ved de aar-

%e Indberetninger til Gancelliet skal tages Hensyn paa

^cidfodte Born. Imidlertid vilde det være ønskeligt, og

' Henseende li! visse statistiske Beregninger gavnligt,

0^ der kunde haves en aarlig Efterretning angaaende

hvad Postere der komme dode til Verden og ere fildte

^^ler den syvende Maaned af Svangerskabet, ligesom

^^eraf og maaskee kunde gjilres Brug ved Undersogelsen

de Midler, hvor^^ed de efter Anseende diidfcidte Born

kunde bringes til Live. — Man skulde allsaa tjenstligst

anmode (Tit.), at ville behageligen meddele Gancelliet

tieres Tanker angaaende de Foranstaltninger, dermaatte

Være al foie, for med nogenlunde Sikkerhed at kunne

Vente paalidelig Efterretning om alle dijdfodte Born i

ethvert Sogn. — Det kongelige Danske Cancellie den

3. Martii 1798.

') Canc. Circ. 14. Juni 1800.
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Plakat (for Hertugdommeiie) ang. Præmier

for Fiskefangst under Island. Khavn 7. Marts

1798. — Emaneret igjennem General-Land-Oeconomie- og

Commerce-CoUegium ^
jevnf. ovenfor Plak. 28. Febniar ]79S,

Original-Altryk hos Schultz, men ikke optaget i Samlingen

af Qvart-Forr. eller hos Schou.

Plakat, wegen der Fortdauer der im Plakale vom
8*«" Aiigusti 1787 zur Aufmunterung und UnterstUtzung

der Schiffart zum Fischfang unter Island allergnadigst

zugestandenen Pramie annoch fUrs erste in Fiinf auf

einander folgenden Jahren.

Wir Christian der Siebente &c. Thun kund hiemit'.

Dass, da die in dem Piakate von 8. Åugusti 1787 zur

Fortdauer der fiir die Schiffart unter Island ausgeselzten

Pramie bcslimmle Zeit mit dem vorigenJahre verflossen

ist, so haben Wir, um Unsere lieben und gelreuen

Unterthanen sowol zur Schiffart nach Island zu ermun-

tern, als auch um die Fischerei, diesea wichligen Er-

werbszweig des Staals, zu befcirdern, allergnad. zuge-

slanden und bewilligt, gleich wie Wir auch hiedurch

zugeslehen und bewilligen, dass die im erwahnten Pla-

kale auf die Zeit von zehn Jahren bestimmte Pramie von

10 Rthlr. D. C. pr. Commerz-Last von der Tragtigkeit

der Schiffe von 15 bis 30 Commerzlasten, annoch fiirs

erste in 5 auf einander folgenden Jahren fortdauern,

und jahrlich bis auf den Belauf von 600 Commerzlasten

flir die zur Fischerei nach Island ausgeriistelen SchifTe,

ausgezahit werden moge, und zwar unter denjenigen

Verpflichlungen und Bestimmungen, die in dem Piakate

von 8. Augusti 1787 enthaUen sind, welches Plakat,

seinem Inhalte nach, hiedurch erneuert, und unter fol-

genden nahern Bestiramungen, wiederum in v()Ilige Kraft

gesetzt wird:

1) Die Ausrlislungs-Pramie, welche nach dem 2. §

des Plakates vom 8. Aug. 1787 den Rhedern ganz vor-

geschossen werden konnte, wird ferner nicht ausgezahit,



Plak. ang. Fiskepræmier. 327

und bevor der Rheder die im 4. Art. des Pia- 1798.

kates vom 8. Aug. 1787 vorgeschriebenen Beweise der 7. Marts,

^urckliclicn Vollendun^ der Reise einue.lieferl haben
^»rd. — 2) Die Bescheinigung der beikoinmenden Obrig-

keils-Personen in Island auf den Auszugen des Scliiffs-

'^ournals, welche zum Beweis des voUbracliten Fisch-

'^^•iges eingeliefert werden sollen, muss darthun, dass

^'e befohlene eidliche Versichorung uber die Richlig-

'^^'t des Journal-Auszuges von dem Schiffer, Steuer-

^^nn mul noch einetn der Mannschaft in Gegenwart

^^r Obrigkeits-Personen unterzeichnet sey. — Ferner

isl linser allergnåd. Wille, dass die, in dem von Unserm

*^*?neral-Landes-Oeconomie- und Gommcrz-Gollegio, in

d^nischer Sprache ausgeferligten Piakate vom 30. April

angefiilirlen niiheren Bestimmungen iiber die Form

einzusendenden Beweise nunmehro aucli fur Un-

sere Herzogthumer Schleswig und Holstein gelten sol-

^^n, welchem zufolge der anbefohlene vom Schiffer,

deni Steuermann und noch einem der Mannschaft eid-

'*Gh zu beslatigende vollslandige Auszug des ScIiifFs-

»'ournals enthalten muss, dass das Schiff, fiir welches

Pramie reclamirt wird , nicht allein von dem Orte

t^er Ausriistung innerhalb der im Piakate vom 8. Aug.

^87 vesigesetzten Zeit ausgesegell, sondern auch dass

tias Schiir 8 Wochen auf den Fischfang gewesen sey,

wnd wenigstens 42 Tage, diejenigen Tage abgerechnet,
«

^11 welchen es in Hafen gclegen, um den Fang abzu-

laden, gefischet habe. Es soli auch in diesem Auszuge

t^as Dalum der Ankunft in Island angefiihrt, und liber-

haupi genau aufgezeichnet seyn, was an jeden Tage

faei (ler Fischerei vorgenommen, und wie viele Fische

gcfangen worden, so wie auch ob elwa Sturm, Schnee

oder Ungewitter die Fischerei verhindert haben sollte, -

damit aus einer solchen Aufzeichnung ersehen werden

kSnne, dass die bestimmte Zeit zur Fischerei ange-

"vvandt worden sey. Zum Beweise der Last-Trågtigkeit

des Schiffes, in so fern solche von einem Jahre zum
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1798. andern, wcgen einer neuen Einrichtung, verandert seyn

r*^"^ mogte, haben diejenigen, welche es angeht, zugleich

eine Abschrift des Messbriefes einzusenden, welche

Abschrift von dem Notario oder einem andern konigl-

Beamlen bescheinigel seyn muss. — Wonach alle und

jede, denen es angeht, sich zu acbten haben. Solchein

nach gebielen und befehlen Wir allen Unsern Beamten,

denen dieses Unser Piakat unter dem Siegel Unsers

General- Landes- Oeconomie- und Gommerz-Coliegii zu-

gesandt wird, dass sie selbiges zu jedermanns Nach-

richl an allen gehorigen Orten bekannt machen lassen.

— Urkundlich unter Unserm konigl. Handzeichen und

Insiegel. Gegeben in Unserer Uesidenz-Stadt Copen-

hagen, den 7. Martz 1798.

14. April. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Reykjavik Skolefonds Bidrag

til Postindretningen. Kliavn 14. April 1798.—
Rentek. Isl. Copieb. Litr. Z, Nr. 758.

Da af Reykevigs Skoles reglementerede Fond er

bestemt 14 Rd. 28 Sk. til Postindretningen, uden nogen

Bestemmelse i Reglementet i Hensigt til enten der fal-

der faao eller mange Breve til Skolen, som derimod

skal passere portofrie, saa finde vi rettest, at disse

Penge, efter sædvanlig Afdrag af de befalede 6 pro

Conto, saavidt skee bor efter den allern. Resolution af

14. Januarii 1791, anvises- til Postindretningen saavel

for den forbigangne Tid som fremdeles aarlig; hvilket

vi ikke skulle undlade at formelde til tjenstligst Gjen-

svar paa Hr. Stiflamtm." Skrivelse af 16. Septbr, a. p.

Rentekammeret den 14. April 1798.

17. April. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Befordring af Handelen og Com-

municationen i Island. Khavn 17. April 1798.

— Rentek. Isl. Copieb. Litr. Z, Nr. 784.

Ved at have overveiet den saakaldede Islands al-
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nriiudelige Ansogning have vi fundet, at Mangel paa 1798.

Concurrence er det, som ved Handelen kan siges at IT^ApnL

være beklageligt, og som især var at 6nske afhjulpen.

En saadan Mangel har sin Aarsag enten i, at flere

Kjbbmænd skulde beseile Landet, eller at Indbyggerne

ikke kan drive deres Handel paa flere Handelssteder,

om ikke med lige Beqvemmelighed , saa dog med den

niindste Besværlighed mueligt. Ved det forste vil Hr.

Stiftamtm. selv indsee, at vi ikke kan udrette Noget,

"^en det maa komme an paa, hvorvidt flere Handlende

efter Gonjunclurerne kan finde Speculation paa at be-

seile Island. I Henseende til det sidste vil det derimod

komme an paa, hvorvidt der, efter det Locale, kan

være Noset at foranstalte til at befordre Communica-

lion i Landet, saasom til Lands ved Veienes Forbedring

OS til Vands ved at sætte Anker-Ringe i Udhavne og

bugter til Betryggelse for de langveis Farende, som for-

medelst Vind og Veir paa deres Reiser kunne blive

ntidsagede til at soge ind paa saadanne Steder, for-

saavidt enten det Locale eller Baadenes Drægtighed

ikke tillod dem at tandtrækkes. Vi maa derfor tjenst-

ligst til Hr. Stiftamtm." nærmere Overveiende og efter

Overlæg med Amtmændene samt andre kyndige Mænd

i Landet have overladt, om Noget i den Henseende

"laatte ansees nødvendigt og nyttigt at foranstalte,

hvorom vi da forvente det nærmere Forslag, hvorved

f(5rst maatte haves for Gie de Steder, som mest trænge

dertil, saasom i Hensigt til Gommunication til Vands:

begge Skaptefjelds, Rangevalle, Borgerfjords samt Myre

% Hnappodals Sysseler, saavel som Vestre-Amtet, og

til Lands: Nordre- samt Ostre-Amtet. Rentekammeret

den 17. April 1798^. .

O under s. D. ere mut. mut. ligelydende Skrivelser fra Rente-

kammeret afgaaede til Amtmand Wibe for Vester-Amtet og

Amtmand Stephan Thorarensen for Nord- og Oster-Amtet.

Copieb. sst. Nr. 785 og 786.
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"98. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

]]:J^^ Stephensen, ang. Regnskab for Collectpengene

og Meelboderne. Kliavn 17. April 1798. —
Det medfc)lgende Regnskab er publiceret paa Althinget 1'?'98

og trykt tilligemed Resol. 29. Septbr. 1797 i Althingsb. 1798

Nr. IV. VI, S. 40. - Rentek. Isl. Copieb, Litr. Z, Nr, 794.

imige Hans Maj** allern. Resol. af 29. Seplbr. a. p-

tiislilles Hr. Stiftamtm, herved en af vedkommende

Renteskriver forfattet Beregning over Meelbodernes

Renter og Collectpengene lil ult. Decbr. 1797. Rente-

kaniracrel den 17. April 1798*.

Bkregning

over Belcibet af de i den kongelige Gasse deponerede

,

Collectpenge og Meelbodernes Renter til ult. Decbr. 1797.

1 . MeelbcidemesRentesCa-
pital

Renterne fra 14de Mai
1773

3. Collectpengene, egent-
lig " for SkaptaQekls
Syssel . . . 9704. 25i
men da deraf

blev strax

udbetalt . . 3577. 90i

bliver igjen Capital
3. De flere Collectpenge for

Island i Almindelighed

Capitnleii.

Sk.

4400. n

BeliolUuing

Rcnfer-

Sk.

994. 73^

6126. 31

31831. 52

Summa | 42357. 83

2635. 55^

7229. 12'

,llelioldnuig

af Renter og
C:ii)ital.

litt. Sk.

5394. 73

10859. 44

Rentekammeret den 17. April 1798.

8761. 86

39060. 65

53217. 33

H. Jensen.

'} Ligelydende Skrivelser s. D. til Amtmændene Thorarensen

og Wibe (Copieb. sst. Nr. 795—796).
^) Renterne fra 14. Mai 1773 til ult. Decbr. 1797 beregnes

til 4182 Rd. 64 Sk. — deraf i mellemværende Tid ud-

betalt 3187 Rd. 87 Sk.

'3 Renter til ult. Decbr. 1797: 3769 Rd. 62 Sk.^ deraf i

mellemværende Tid udbetalt 1134 Rd. 7V2 Sk.

O Renter til ult. Decbr. 1797: 14801 Rd. 84 Sk.; deraf i

mellemværende Tid udbetalt 7572 Rd. 72 Sk.
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Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf n98.

Stephensen, ang. Udstaedelsen af Losnings-Attester. 21. Apru.

J^havn 21. April 1798, - Rentek. isi. Copiebog

^^tr. Z, Nr, 821.

Vi bifalde med Hr. Stiftatntm., efter Deres Skrivelse

^9. August a. p., at der, i det Tilfælde at Syssel-

•^ifsndene formedelst Forfald i andre Embedsforretninger
ikke skulde være tilstede ved Skibenes Udlosning, be-

skikkes tvende paalidelige Mænd til at bivaane samme,
'^or efter Sammes Opgivende at kunne blive istand tii at

"leddele paalidelige Losnings-Attester, hvorom Hr. Stift-

^^ixn, Ijensll. anmodes at tillægge dem fornoden Ordre,

^^eu i. Hensigt til Betalingen for disse tvende Mænd, da
finde vi ikke at Noget derfor kan være at paalægge Kjob-

^øendene, da det er at ansee for Sysselmændenes Embeds-

Pl'gt) al bivaane Losningerne, for at kunne give forom-

ineldte Losnings-Attester; dogerevl ikke utilbciielige til i

®t enkelt Tilfælde at godtgjdre Sysselmændene deres Om-
kostninger efter derpaa indgivende Regning, naar tillige

^ed Hr. Stiftamtmandens Paategning bevises, at Syssel-

^landen har haft lovlig Forfald, som forhindrede ham
*^ra selv at være tilstede ved Udlosningen, lovrigt er

^t- mærke, at Hensigten hermed er alene al faae Vished

at Vårene ere lossede i Island, og at dermed ingen-

lunde haves nogen Besigleise over Vårene til Formaal.

Rentekammeret den 21, April 1798 ^

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 21, Apni,

Stephensen, ang. Tilladelse til Handel paa Straum-

fjOrd. Khavn 21. April 1798. -Hvorved Stiftamtm.

tilstilles Gjenpart af Rentek. Skriv. s. D. til Kjabmand Tofte,

ved hvilken denne som Borger i Reykevig tillades at etablere

Udliggersted paa Stromfjorden „i Overeensstemmelse med de

O Ligelydende Skrivelser til Amtmændene "Wibe og Stephan

Thorarensen, Copieb. sst. Nr. 822-823.
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4798. islandske Handels-Anordninger, samt undev den Betingelse j
at

-^"^^"'*7' de Handlende, som have Borgerskab paa Grtinnefjorden , for-

21. Apnl.
beholdes Ret til at handle paa dette Udliggersted". Isl. Copieb.

Litr. Z, Nr. 815 (Skriv, til Tofte sst. Nr. 814).

21. April. Rentekammer-Skrivelse til Landfoged Finne,

ang. Rentebetaling af Holum Bispestols Midler i

Jordebogskassen, Khavn 21. April 1798'. —
Hvorved Landfogden beordres til at udbetale Holum Bispestol

de denne Stiftelse ifolge Anordn. 9. Septbr. 1791 tilkommende

Renter 4 pro Cento af de i Jordebogskassen efter Landfogdens

Qvitterinlr 21. Juli 1795 betalte 141 Rd. 95 Sk., fra Indleve-

ringens Dalum, mod Biskoppens eller Amtmandens Qvittering.

Isl. Copieb. Litr. Z, Nr. 804. — Communication s. D. til

CancelJiet og til Amtmand Thorarensen, Copieb. sst. Nr. 805

'. -806.

28. April. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Falkefangst. Khavn 28. April

1798. — Hvorved Stiftamtmanden anmodes om, at fbie

femtiden Anstalt til Indfangeisen af 30 Stykker Falke, og om
muligt deriblandt nogle hvide, som behovedes til det konge-

lige Faikonerie. Isl. Copieb. Litv. Z, Nr. 824. — Bekjendt-

gjorelse herom d. 14. Juli 1798 er trykt i Althingsbogen 1798,

Nr. XI. 1, S. 68—(59, hvorved de Sysselmænd, i hvis Sysseler

de privilegerede Falkefængere opholde sig, paalægges at be-

tyde disse, at dem paaligger at besorge ermeldte Antal Falke

til næstkommende Vinter indfanget og derefter til Falkehuset

i Reykevigs Kjcibstæd indleveret, mod sædvanlig Betaling.

12. Mai. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen, ang. Bevogtningen af en Afsindig.

* Khavn 12. Mai 1798. — Indholdet publiceret paa

Althinget 1799, samt den af Amtmand Wibe i den Anledning

O Rentek. Skriv, 13. Juni 1801 og 27. Marts samt 7. August

1802
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friede Foranstaltning bekjendtgjort i Ålthingsbogen s. Å. Nr.
XXXVI, S. 52. Canc. Brevb. for 1798, Nr. 2274, S. 137—138.

M. Hr. StifLamtm. er underrettet om, at Syssel-

i^andKettilsen har til Gancelliet indgivet en Forestilling,

^ngaaende forrige Gapellan Gislesens Opforsel, samt at

han derhos har forespurgt, om det kan paaligge ham
at lade denne Gislesen bevogte inden Dale Syssel,

saaledes, at Ingen sig Noget af ham kan have at be-

^^yS^e. — Efter at have modtaget Hr. Stiftamtm.« der-

over meddeelte Erklæring, samt om denne Sag fort

Brevvexling med det kgl. Rentekammer, skulde man
herved tjenstl, melde: at det ikke skjonnes, at bemeldte

*^apellans Bevogtelse kan paalægges Sysselmand Magnus

Ketlilsen, men naar denne Gapellan er i saadan Sinds-

l^orfatning, at ban ikke bor gaae paa fri Fod, saa vil

det blive Amts-Ovrighedens Sag, at foie fornoden An-

stalt til hans Bevogtelse. Det kongelige Danske Gan-

cellie den i± Maji 1798.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf 12. Mai.

Stephensen, ang. Indlevering af fuldskrevne Syssel-

Protokoller. Khavn 12. Mai 1798. - Canc. Brev-

bog for 1798, Nr.2275, S. 138-139. Coll. Tid. 1798, S. 302—

303; Fogtm. VI. 9, 500—501.

P. M. I Anledning af den fra Sysselmand Jacobsen i

Oefjords Syssel til del kongel. Rentekammer indkomne

og derfra til Gancelliet remitterede Forestilling, om Fri-

tagelse for at indlevere til Amtet de af ham fuldskrevne

Thingboger, samt Skifte- og Auctions-Protocoller m. fl.,

skulde man, efter at have modtaget de saavel fra Amtet

som Stiftet derover meddelte Oplysninger og Forkla-

ringer, herved. tjenstligst melde: at bercirte Protocoller,

naar de ere fuldskrevne, vel kunne blive henliggende

ved Sysselmands-Embedet i lOAar, til fornoden Under-

>

retning for bemeldte Embedsmænd og flere Vedkom-

mende, men efter denne Tids ¥or\6h h'6r de uden Mod-
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1798. sigelse indleveres til Amtet. Hvilket behageligen maatte

'^^'^^^ bekjendtgjdres de Vedkomraende. Det kongelige Danske

Cancellie den 12. Maji 1798^

26. Mai. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen, ang. forargelige eller fornærmelige

Skrifter m. v. Khavn den 26. Mai 1798. —
Publiceret paa Althinget 1799 og trykt i Althingsb. s. A. Nr.

XXXVI, S. 50—525 jevnf. Minnisver^ Tibindi II, 130. Canc.

Brevb. for 1798, Nr. 2475, S. 263-265. Coli. Tid. 1798, S.

331-3325 Fogtm. VI. 9, 510, jevnf. S. 506-507 (Canc. Skriv, til

Khavns Magistrat og Stiftbefalingsmanden i Sjælland 24. Mai).

P. M. Hans kongelige Maj* har under 23. dennes

allern. behaget al resolvere saaledes:

j(Da Vi have erfaret, at der i de offentlige Tiden-

der, under Navn af Skrifters BekjendtgjOrelse til Salg,

ofte indfOres uærbcidige eller forargelige Ord imod Bi-

belen og den kristelige Religion, samt ærenærgaaende

Udtrykke imod Medborgere, hvilke Udirykke Forfatterne

eller Udgiverne af deslige Skrifter eller Blade med
Overlæg lade indflyde i Titelen deraf, i den strafvær-

dige og onde Hensigt, desto mere derved at udbrede

Forargelse, og desto lettere at krænke den Person, hvis

Rygte de scige at sværte og beskjæmme, efterdi de Fleste

af dem, der læse de offenthge Tidender, ikke have Lei-

lighed li] al læse tillige det til Salg kundgjorte Blad

eller Skrift, og at veie sammes Grunde;'-— saa befale

Vi, at, naar saadanne forargelige eller fornærmende /

Udtrykke findes i Titelbladet af et Skrift, maa samme

ikke indrykkes i Aviserne, men alene det ovrige af

Titelen, som kan vise det Væsentlige af Skriftets Ind-

s. D. er ligelydende Canc. Skriv, afgaaet til Amtmand
Stephan Thorarensen i Nord- og Oster-Amtet, Brevb, sst.

5

ligeledes er en Canc. Skriv, af samme Indhold under s. D.

afgaaet til Amtmand Wibe i Vester -Amtet, Brevb. sst.

Nr. 2276, S. 139.
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*

bold, for hvilket Forfatteren bor staae til Ansvar i det 4798.
Hele. — Hvilket Cancelliet haver at foranstalte tilkjende- "^^'"j^
sivet Enhver, som har Ret til at udgive offentlige Tiden-
der eller Aviser, til Efterretning og allerund. Efterlevelse".

Cancelliet undlader altsaa ikke herved tjenstligst at

"leddele [Tit.] denne allerh. Resolution, for at bekjendt-

Sicires Vedkommende. Det kongelige Danske Gancellie

den 26. Maji 1798 ^

a

Cancellie Plakat ang. Forbud mod Salg af 31. Mai.

visse Medikamenter uden Recept Khavn 31.

Mai 1798. ~ Publiceret paa Althinget 1799 og Rubrum

*rykt i Althingsbogen s. A. Nr. xili. 3, S. 14^ jevnf. Minnis-

verb Ti&indi II, S. 131
j

ligeledes bekjendtgjort i Synodal-

forsamlingen for Skalholts Stift. Original-Aftryk hos Schultz.

Qvart-Forr. for 1798, S. 88—895 Schou XII, 358. CoU. Tid.

1*798, S. 340-341 C^rigt. som kgl.' Plakat).

Plakat, som forbyder Apothekere at sælge Bræk-

nfiidler, de saakaldte blodrensende Draaber, og andre

drastiske eller slærktvirkende Purgeermidler, med mindre

*^en, der begjærer disse Slags Medikamenter, foreviser

Recept dertil af en legitimeret Læge, m. v.

Da del er bleven indberettet, at mange, fprnem-

iweligen iblandt Almuen, gjore, i Sygdoms-Tilfælde, hyp-

pigen Brug af slærktvirkende Purgeermidler, især de

(saa kaldte) blodrensende Draaber, saavelsom af Bræk-

tnidler, og at disse Medikamenter, formedelst upassende

Anvendelse af Ukyndige, ofte have skadelige og farlige

Følger for dem, som uforsigtigen betjene sig deraf; —
saa har Hans kongelige Maj*, med Hensyn til at afværge

de Uheld, som ved Misbrug af disse Slags Lægemidler

O Dette Circulaire er tillige afgaaet til de Stiftamtmænd og

Amtmænd i Danmark og Norge, i hvis Stifter fandtes

Bogtrykkerier, samt Khavns Magistrat og den vestindiske

Regjering.
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kunne forvoldes, fundet for godt, ved allern. Resolution

af 15. Maji sidsti., al befale:

„At ingen Apolheker maa sælge enten Brækmid-

ler, de saakaldte blodrensende Draaber, eller andre

drastiske og stærklvirkende Purgeennidler , uden at-

dertil folger Recept, skreven af en legitimeret Læge,

som deri skal anfcire baade Datum og den Syges Navn,

paa del at deraf kan sees, at det forlangte Lægemiddel

virkeligen er anordnet for den Person, til hvem det

henles, og for dennes Sygdoms-Tilfælde, paa den Tid,

Recepten skrives. — Dersom nogen Apolheker herimod

forseer sig, skal han, f5rste Gang, straffes med at bcide

20 Rd. (il Stedels Fattige; hvilken Mulkt fordobbles

saa ofte Overtrædelsen igjentages". — Denne allerh.

Befaling bliver herved, til alle Vedkommendes Efter-

retning og allerund. Efterlevelse, bekjondlgjort. Det

kongelige Danske Ganceliie den 31. Maji 1798.

6. Juli. Reskript til Biskoppen over Skalholts Stift,

Geir Vidalinj ang. Henlæggelse af to Gaarde til

Leiraa-SOgn. Khavn 6. Juli 1798. — Norske Tegn.

45 (XLV), 331^-332 [1798, Nr. 226). Indholdet i Minnisverfi

Ti'bindi II, 131 (hvor Reskriptet dog urigtig anfores som Can"

ceUie-Skrivelse) 5 CoU, Tid. 1798, S. 437, og derefter i Fogtm.

VI. 9, 518—519, samt P. Pétui-ss. Hist. Eccl. Island. S. 106;

i alle tre med urigtigt Datum: 6. Jimu

Christian den Syvende &c. V. G, Vi give dig her'

med tilkjende, at Vi, efter Bonderne paa Store og Lille

Lambhage, samt Galtarholt, beliggende i Skiloianna-

hrepp inden Borgefjords Syssel, deres herom allerund.

gjorte Anscigning, samt din derover afgivne Erklæring,

allern. have bevilget, at de, som hidtil have været

pligtige at soge tvende Sognekirker, nemlig eet Aar til

Leiraae og et andet til Garde paa Akelnæs [== Akra-

nes], maae, i Betragtning af den Vanskelighed delte

medforer, herefter fritages for denne Byrde, og de
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^'ene scige Leiraae Kirke, hvilken skal ansees som
deres rette Sognekirke. Derefter du dig allerund. haver

^j' rette, og Vedkommende Saadant til Efterretning at

Wkjendegive. Befalende &c. Kjdbenbavn den 6. Julii

^^^98. [ad mandatum].

Forordning ang. Tvangsmidler mod separerede August.

Ægtemænd, Frederiksberg den 10. Aug, 1798.
^ Ikke publiceret i Island men her optaget i Sammenhæng /

^ed For. 14. Oktbr. 1763 og 10. Decbr. 1790. — Siell. Reg.

843-^844. Original- Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr.
foi- 1798, S. 101-1025 Schou Xn, 374-375. CoU. Tid. 1798,
S- 531-532.

FonouDNiNG, som foreskriver Tvangsmidler imod

^6end, som ere separerede fra deres Hustruer, og nægte,

^Her forscimme, al betale disse de Underholdningspenge,
l-il dem og deres Born , som de enten selv have for-

pligtet sig til , eller ved Separations - BeviUingen ere

blevne bestemte.

Vi Christian den Syvende &c. G. V. At da der

ikke sjelden fores Klager over, at Mænd, der leve ad-

skilte fra deres Hustruer, unddrage sig fra at betale

^6, ved Forening eller Separations -Bevilling fastsatte,

Underholdningspenge, til deres Koner og Born, hvorved

*iisse udsættes for at Hde Mangel; saa have Vi, i Over-

Gensstemmelse med de Grundsætninger, som forkyndes

1 Forordningerne af 14. October 1763 og 10. Decbr.

^790, angaaende Fædres Phgt, at bidrage til deres

O Reskript til samtlige Stiftbefalingsmænd, Amtmænd, Grever

og Baroner i Danmark og Norge 11. Mai 1798 CFogtm,

VI. 9, 496— 497), som befaler, at Reskr. 1. Juli 1796

til Kjcibenhavns Magistrat (Fogtm. VI. 8, 501-502), der

paalægger Ægtemænd, der forlade , deres Hustruer, den

Pligt at forsOrge dem, skal være „almindeligt", er ikke

Bendt til Island eller der publiceret.

yi, n. 22
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1798. uægte Boms Opfostring, anseet det retfærdigt og billigt?

^^"^ ' at de samme Tvanesmidler, som i bemeldte Lovgiv-
10. August. o

)
t.

ninger ere foreskrevne, ogsaa anvendes imod deMæna

og Fædre, som nægte eller forsomme at opfylde for-

nævnte Pligter imod deres ægte Bciru og deres Hustruer.

— Til den Ende befale Vi herved, at de Forholds-

regler, som ere bestemte ved ovenanførte Anordninger,

skulle paa lige Maade iagttages og folges, i Tilfælde af

Ægtefællers Separation, og at den vedkommende Ovng-

hed skal, i Kraft deraf, uopholdeligen forhjelpe saa-

danne Qvinder og Born til den af Manden betingede,

eller ham paaiagte, Understotlelse. Hvorefter alle Ved-

kommende sig allerund. have at rette. Givet paa Vort

Slot Frederichsberg, den 40. August 1798.

11. August. Cancellie-Circulaire til alle Stiftbefalingsmænd

og Amtmænd i Danmark, Norge og Island, ang-

Termin for Execution efter Forlig. Khavn U-

August 1798. — Publiceret paa Althinget 1799 og trykt

i Althingsbogen s. A. Nr. XLii, vi, S. 89— 90^ jevnf. Minnis-

verh Ti&indi II, 131. I Kjobenhavn er dette Circulaire be-

kjendtgjort ved Raadstue-PIakat 13. August 1798 (Qvart-Fon*.

for 1798, S. 220-221 5 Schou XII, 376-377). Canc. Brevb.

tor 1798, Nr. 3674, S. 999-1000. Coll. Tid. 1798, 525—527 ^

Rubr. hos Fogtm. VI. 9, 568 (begge uden at nævne Island)«

— Islandsk: i den af Landsoverretten i Island udgivne

Samling af Forordninger m. v, S. 36 Anmærkn. (til For. 20.

Januar 1797, § 31).

P. M. For Cancelliet er fremsat det Sporgsmaal,

om et Forh'g, indgaaet ved Forligelses-Gommis.sionen, i

hvilket Debitor har forpligtet sig til at betale den Gjæld,

som har været Forligets Gjenstand, i visse Terminer,

kan exequeres, indtil alle dets Vilkaar ere opfyldte,

om disse endog henlobe over 1 Aar og 6 Uger. — '

den Anledning skulle man herved, til behagelig Efter-

retning og Bekjendtgjorelse for Vedkommende, tjenst-

ligst melde: at da den 44. § i Forordningen om For-
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ligelses-Væsenet af 10. Julii 1795 aldeles overlader til 1798.
^® forligende Parlers eget Godtbefindende, at bestemme
^ien Tidspunkt, inden hvilken det indgangne Forlig skal

"
*

opfyldes, saa kan der, i Tilfælde at Creditor og Debitor
ere blevne enige om, at den sidste skal have længere
Dilation med Gjældens Betaling end 1 Aar og 6 Uger,

'iigen Tvivl være om, at Creditor, naar den bestemte
Tid er forløben, jo er berettiget til uden videre at faae

Forliget fuldbyrdet. Men giver den 44. § saaledes de

forligende Parter Hjemmel til at forene sig om, at Forligets

^j^nstand ikke skal præsteres af Debitor forend efter Aar

*^gl^ag, saa maa det endnu mere staae Parterne frit for

bestemme, at Fordringen skal betales i visse Ter-

Qimer, endog da, naar disse Terminer sammenlagte

'idgjore mere end Aar og Dag, og Creditor maa, i

Fcilge heraf, ligesaavel i dette sidste som i fOrste Til-

fælde være berettiget til at-fåae det indgangne Forlig

uden nogen Fornyelse fuldbyrdet; dog at Creditor ikke

udsætter Executionen for hver Termin, som er forfalden,

over Aar og Dag; thi i saa Fald maa Fornyelses-Dom

erhverves paa det desformedelst forældede Krav. Det

kongelige Danske Cåucellie den 11. August 1798.

Cancellie - Skrivelse til Stiftbefalingsmanden 25. Auguit

Amtmændene i Island, ang. Forligelsesvæse-

Oets Indretning, Khavn 25. August 1798\ —
Canc. Brevb. 1798, Nr. 3923, S. 1191. Colleg. Tid. 1798,

S. 542-5435 Fogtm. VI. 9, 575—576. P. Péturss. Hist. Eccl.

Island., S.' 351. — Islandsk: Rubr. i Minnisverb Tih. II, 131.

P. M. Efter at have paa det n5ieste overveiet de

hertil indkomne Forestillinger og Forsiage ^, angaaende

Forligelsesvæsenets Indretning paa Island, skulde man

O Canc. Skriv. 6. Oktbr. 1807.

*) see ovenfor Canc. Skriv. 19. Septbr, 1795.

22*
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M9^, herved tjenstligst melde, at ligesom der Intel kan vær^

"~^r""^^ imod, at Sysselmændene udnævnes til Forligelses-Coin-
25* August*

missarier der i Landet paa de Steder, hvor ingen andre

findes: saa paatvivles det Ikke heller, at der jo maae

være adskillige Præster der paa Landet, som have de

Egenskaber, der udkræves til at være Fredsmæglere.

Icivrigt bor altid en af de forstandigste og mest agtede

Mænd af Bondestanden tillige have Sæde i Commissio-

nen. — Endelig venter Cancelliet, at (Tit.) i det Dem

anbetroede District vil, i Overeensstemmelse med For-

ordningen* angaaende Forligelsesvæsenel: dens Aaud,

Oiemærke og Forskrift, organisere Forligelsesvæsenct

paa den mest fuldkomne Maade, som Landets locale

Omstændigheder tillade. Det kongelige Danske Cati-

cellie den 25. August 4798.

25. August. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Skal-

holts Stift, Geir Vidalin, ang. Terminen for deU

nye Borne-Lærebogs Indforelse. Khavn 25. Aug.

1798. — Canc. Brevb. for 1798, Nr. 3924, S. 1191-119^-

Fogtm. VI. 9, 576.

P. M. Udi Skrivelse af 14. Maji d. A. har Deres

Hciiærv. forespurgt, hvorfra de 4 Aar, inden hvilke den

af Mag. Gudmundsen forfatlede Oversættelse af den

nye evangeliske Lærebog overalt skulde være indfort

paa Island, skal regnes. I den Anledning undlader

man ikke herved tjenstligst at melde, at disse 4 Aar

bor regnes fra Begyndelsen af Aaret 1797, da Bogen

fiJrst blev færdig fra Trykken, efterdi Vedkommende

ikke f'6r kunde gjc)re sig den bekjendt. Det kongelig®

Danske Cancellie den 25. August 1798.

O A, e. For. 10. Juli 1795,

r
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Cancellie-Plakat ang. Præmier for Druknedes n98.

Redning. Khavn deh 14 Septembr. 1798'. — li^'Pl^'
Publiceret paa Althinget 1799, og Rubium trykt i Althings-

^ogen s. A. Nr. XLii. II, S. 83-83, jevnf. Minnisverb TOindi
II, 131— 1325 ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen
for Skalholts Stift 1800. Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-

^'ovr. for 1798, S. 116—117; Schou XII, 390-391. Coll.

Tid. 1798, S. 581-582. - Anviisning til Druknedes Gjenop-
^velse, af Mangor, oversat paa Islandsk ved Markus Eyolfsson
^i Sandum og trykt i Minnisver& Ti&indi III, 270—275.

Plakat, som befaler, at den 5. § i Forordningen

22. April 4772 for Herlugdommene, og Plakaten af

9- Martii 1796 for KjObenhavn, skal udvides til samtlige

Hans Maj*' Riger og Lande.

Ved Forordningen af 22. Apiil 1772 for Hertug-

f^ommene, dens 5. §, er det bestemt, at naar Nogen

^ed Ovrighedens Vidnesbyrd godtgjor, at have viist

Sig virksom ved et tilsyneladende druknet Menneskes

fedning, og at have ved sin Hjelp reddet hans Liv,

"^^la ham af den kongelige Kasse iilstaaes en Præmie
af fem danske Dukaler, eller, om han hellere iinsker

^6t, en Medaille af Hge Værdie, til Belonning, ligesom

»S Polilie- Plakaten for Kjobenhavn af 9. Martii 1796

faslsæller, at de Udgifter, som maalte medgaae til Me-

t^icamenter, til den Druknedes Transport til Hospitalet,

6ller i andre Maader, skal for det forste udredes af

Politiekassen, og Tildragelsen indberettes til Gancelliet.

Da nu H. Maj', ved Resolution af 29. f. M. har be-

daget at udvide ovenmeldte Bestemmelser til alle Hans

Maj*- aieer oe Lande: saa bliver denne allerh. Resolu-

tion herved, til Alles Efterretning og allerunderd. Efter-

levelse, bekjendtgjort. Det kgl. Danske Gancellie den

September 1798.

O Canc. Skriv. 24. Mai 1806j Canc. Plak. 1. Juli 1813 og

4. Oktbr. 1823.
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1798. Bevilling ang. en Stævnings Forkyndelse i

iTseptbr. Island. Khavn den 14. Septembr. 1798. —
Publiceret paa Althinget 1799 og Rubr. (paa Islandsk) tr}kt

i Althingsb. s. A., S. 96. — Siell. Reg. 83*', 95P-953.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at, da

Vi under 221. Julii 1796 have forundt Os elskel. Sekre-

lairer Wexelsen og Moller, som Skifte -Commissarier i

afg. Gapitain Augustinus Meldals Efterleverske, Anne

Dorothea Thunes Stervbo, Bevilling til at indkalde ved

Stævning til Khavns Hof- og Stadsret, som skal ind-

fores i Aviserne og læses ved Retterne i Vort Land

Island, tvende Gjéldsbeviser, nemlig en Pante-Obh'galion

paa 1000 Rd., udstædt af Os elskel. Hofagent Kaasbiil

i Christiansund, og en Revers paa en lige Sum, ud-

stædt af Alexander Friedlieb & Comp. i Throndhjem;

og Hciiesterets- Prokurator Klingberg nu, paa bemeldte

Commissariers Vegne, allerund. haver andraget, at be*

meldte til Hof- og Stadsretten udtagne Stævning vel er

læst ved Islands almindelige Laugthing ved Oxeraae,

og ved alle de ordentlige Herredsthinge inden Guld-

bringe Syssel i Island, under hvis Jurisdiction afgangne

Anne Dorothea Thune levede, men at det befrygtes,

at der kunde være forskjellige Meninger om Forstaaelsen

af det i foranfOrte Bevilling brugte Udtryk, ^^Retterne i

Island": — saa ville Vi, efter for" Prokurator Klingbergs

derhos gjorte Anscigning, samt den af Hof- og Stads-

rettens Tilforordnede derover afgivne Erklæring, allern.

have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og til-

lade: at det maa være nok, at bemeldte Stævning er

læst ved de anforte Retter; dog at^denne Bevilling, til-

lige med Continuations- Stævningen, bliver læst paa

Laugthinget ved Oxeraa med 12 Ugers Varsel. Givet

&c. Kjobenhavn den 14. Septembr. 1798. [ad man-

datum].

19. Septbr. Kongelig Resolution ang. Salg af den halve

Gaard Hrafnagil til den derværende Kirke. Frede-
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i'iksberg den 19. Septbr. 1798. — i Rentek. Fore- 1798.

stilling 11. Septbr. bemærkes, at under Forpagtningen af de
Jg^e^tbr

saakaldte Oefjords Jorder hfirte en Andeel i Beneficii-Gaarden

ili'afnagil, hvilken Andeel i den saakaldede kongelige Jordebog

findes ansat til 60 AL Landskyld. Denne Jordpart blev
Sat til Auction, men da derpaa kun blev budt 10 Rd., overlod

-Amtmanden den til Beneficiarius, Provst Erlend Jonsson, for

af denne gjorte hciieste Bud 32 Sk. i Leie om Åaret.

Sifien havde bemeldte Provst tilkjendegivet, efter erholdt Sam-
tykke fra Biskoppen, at ville paa Hrafnagil Kirkes Vegne kjf>be

bemeldte Part af Gaarden, der anføres som dens Halvdeel, for

40 Rigsdaler, hvilket Bud Amtmanden finder antageligt og

Rentekammeret indstiller. — Rentek. Norske Relat, og Resol.

Prot. 79, Nr. 70.

Vi bifalde allern. det af Provst Erlend J<^hnsen paa

Ravnegils Kirkes Vegne gjorte Bud af 40 Rd. for den

tilhcjrende halve Part i Ravnegils Beneficii Hjemme-
gaard i Oefjords Syssel paa Island, og kan Skjddet til

Vores Underskrift udfærdiges; iovrigl bliver bemeldte

^jobesum at afgive til det synkende Fonds. Friderichs-

berg Slot den 19. Septembr. 1798.1.

Canoellie-Plakatang. Udgivelse af Specie-Sedler. 9- ^^^tbr.

Khavn 9. Oktbr. 1798. — Denne Piakat, hvis fuld-

stændige Titel er; „Plakat, hvorved bekjendtgjdres, at der fra

f^en danske og norske Species-Bank sættes i Omlob Sedler

paa 5 Rd. Species", er publiceret paa Althinget 15. Juli 1800
og Rubrum trykt i Althingsbogen s. Å. Nr. xvil. 1, S. 21,

jevnf. Minnisvert) Tibindi II, 453; ligeledes bekjendtgjort i

Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1800. Original-Aftryk

^os Schultz. Qvart-Forr. for 1798, S. 117—118 5 Schou XII,

391—392. Coll. Tid. 1798, S. 642-644.

Reskript til Stiftbefalingsmand Olaf fSte- 19. oktbr

phensen, ang. Moder ved Forligelses - Commissio-

lierne. Khavn 19. Oktbr. 1798^ — Publiceret paa

o Resolutionen er communiceret Amtmand Steplian Thor-

arensen ved Rentek. Skriv. 25. Septembr. 1798 (Isl. Copieb.

Litr. Z, Nr. 878).

Canc, Circ. 15. Decbr. 1798.



344 Beskr. ang. Forligelsesvæsenet,

1798. Althinget 1799 og trykt i Althingsbogen s, A. Nr. XLii. ni,

19. Oktbr. S. 83—87. Reskriptet er emaneret i trykte Exemplarer til alle

' Stiftbefalingsmænd, Amtmænd, Grever og Baroner i Danmark,

Norge og Island, samt Vestindien; Gjenparter ere og sendte

til begge Laugmændene i Island, Magnus Stephensen over

Norder- og Vester-Delen og Magnus Olafsson over Silnder^

og Oster -Delen, samt Vice -Laugmand Stephan Stephensen

(men ikke Benedikt Grbndal), ligesom til Retterne m. fl. ^

Danmark og Norge ved Canc. Skriv. 20. Oktbr. 1798 (Canc.

Brevb. 1798, Nr. 4821, S. 578-5791.— I Danmark bekjendtgjort

ved Hof- og Stadsrets-Plakat 30. Oktbr. 1798 (hos Schou XII,

398-400J. — Siell. Missiver (Tegneiser) 1797-1798, (LXLVI),

783—785. Original -Aftryk paa et Ark i Folio. Coll. Tid.

1798, S. 664—667 (under urigtigt Datum : ..9. Oktbr."). Rubr.

hos Fogtm. VI. 9, 619. — Islandsk: Uddrag i den af Lands-

overretten i Island udgivne Samling af Forordninger m, v.,

S. 31 Anm. og S. 32Ånm.,-samt i Minnisverb Tibindi II, 132.

Christian den Syvende V. S. B. I Anledning

af disse indkomne Foresp(3rgseler: i) Om Prokuratorer,

der have tilbageleveret deres BeviHinger, samt om Em-

bedsmænds Fuldmægtiger kunne antages ved Forligelses-

Commissionerne som Mandatarier for Andre? og 2) om
I ikke de paagyældende Parter, naar det er dem mueligt,

bor altid selv personlig mode ved bemeldte Gommis-

sioner? — have Vi fundet for godt herved at fastsætte

fblgende Regler, til Efterretning for alle Vedkommende:

1) Da Forordningerne om Forligelsesvæsenet ikkun

forbyde Sagftirere at mc)de som Mandatarier, og ei

Andre, saa taaler denne Undtagelse fra Reglen ingen

Udvideise i dens Fortolkning. Heraf fOlger, at de for-

nævnte Personer ei bor afvises, naar de ere forsynede

med Fuldmagt fra en Part, som, formedelst lovligt For-

fald, ikke selv kan indflnde sig ved Forligelses-Commis-

sionen, — 2) 1 Henseende til det andet Sporgsmaal,

da er Vor Viliie denne; a) At Alle, som boe indenfor

enhver Forligelses -Commissions Grændser, skulle være
pligtige til, uden Undtagelse, at mode personligen ved

Commissionen, naar de dertil indvarsles, med mindre

Nogen, formedelst beviisligt og lovligt Forfald, derfra

er forhindret; i hvilket Tilfælde han bestemt skal op-
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B^ve den Aarsag, som noder ham lil at sende en Anden 1798.

Paa sine Vegne. — b) Dersom den ene Part indfinder 19. Oktbr.

sig personligen, og den anden lader mcide ved Fuld-

"^^Stig, da bor den, som personlig har fremstillet sig,

'^^ve Ret til, under Processen (i Tilfælde af, at minde-
lig Forening ei har fundet Sted) at opfordre sin Veder-

Part til at bevise, at det enten formedelst Sygdom ikke

har været ham mueligt at m5de, eller og at han har

befunden sig i saadanne Omstændigheder, som Forret-

iiingsmand, Haandteringsmand eller Husfader, at han

^kke, uden at udsætte sig for diensynligt og betydeligt

"^ab, ved Forsommelse af viglige og uopsættelige Pligter,

bar selv kunnet indfinde sig ved Forligelses -Gommis-

sionen; hvilken Undskyldnings Gyldighed da af Rettea

bliver at paaskjbnne og bedbmme efter Lov, Billighed

^g Tingens Natur. Men dersom den Udeblivende efter

Opfordring ikke kan eller vil fremfcjre saadant Beviis

otn sit Paaskuds lovlige Forfald, da bor han ved ende-

lig Dom tilpligtes at betale sin Modpart Processens Om-
kostninger, saaledes som den 39. § i Forordningen af

^0. Julii 1795, og den 26. § i Forordn, af 20. Januar

^'797 fastsætter. — c) Dersom ingen af Parterne har

^<^di personligen i Gommissionen, og den ene af dem
siden under Processen godtgjdr, at han, formedelst saa-

danne Omstændigheder, som foran er meldt, har været

forhindret fra at mcide, da tilkommer ham i saa Fald

samme Ret, som om han virkeligen selv havde mc3dt,

nemlig: at han kan opfordre Vederparten til at bevise

det samme paa sin Side, eller i Mangel deraf paastaae

bam domt til at betale Processens Omkostninger. Skulde

det icivrigt indtræffe, at nogen Part fandt sig befdiet

*'iJ at fore Anke over, at Foriigelses-Goramissionen havde,

uden lovlig Aarsag, nægtet at antage hans Mandatarius,

da skal Ovrigheden, forend Sag desangaaende anlægges,

f<5rst sbge i Mindelighed at afgjdre deslige Tvistigheder;

men dersom Sagens Afgjdrelse paa denne Maade ei

kan bevirkes, og Proces desaarsag skulde finde Sted,
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1798. bor Sagen umiddelbnr indstævnes for HSiesleret; dog

^^^^'^J^Jj^
kunne Forligelses -Commissarierne i saa Fald vente at

blive understbliede med Beneficium processus gratuiti

og fri Prokurator, paa det at de ei skulle udsættes foi'

Udgifter og Tab, naar de nSdsages til at forsvare deres

Embedshandlinger. — Derefter du dig allerund. haver

at rette og Vedkommende Saadant til Efterretning a*-

tilkjendegive. Befalende dig Gud. Skrevet i Vor kgl.

Residentsstad KjOheahavn den 19. Oktober 1798. [ad

mandatum].

20. oktbr.
Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf Ste-

phensen og Biskoppea over Skalholts Stift, Geir

Vidalin, ang. Betaling for Revision af Kirke-

Regnskaber, Khavn den 20. Oktobr. 1798. —
Bekjendtgjbrt i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1800.

Canc. Brevb. for 1798, Nr. 4838, S. 588-589. Coil. Tid. 1798,

S. 683-684
j
Fogtm. VI. 9, 620—621.

P, M. Da afg. Biskop Finsen i Aaret i 795 har

begjært Cancelliets Resolution, hvorledes Anordningen

om Kirkernes Indkomster og Rettigheder i Island af

17. Julii 1782 § 16, hvorved Præsterne tillægges Be-

taling for Kirkernes Regnskabers Revision , samt N. L.

2— 21^—47, der tillægger Præsten een Mark for hvert

Regnskab at skrive, — skal være at forstaae, og om

denne Retaling ogsaa kan tilkomme Præsten, naar han

selv er Beneficiarius: — saa skulle man i den Anledning

herved tjenstlig melde: at efter Cancelliets Tanker kan

den omhandlede 47. Art. af 2. Bogs 21. ikke anvendes

paa Beneficiarius i Island, efterdi han, som Curator for

sin Kirke, uden Betaling bor aflægge og skrive sit

Regnskab. Derimod kunne de til Proprietair-Kirker be-

skikkede Præster vedblive af Kirken at nyde de ifcilge

Reglementet bestemte 16 Sk., for at revidere Proprie-

tairens aflæggende Regnskab. [Det kgl. Danske Gan-

cellie den 20. Oktobr. 1798.
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Reskript lil Amtmand Stephan Thorarensen, 1798.

^"g- Formildelse af Horstraf. Frederiksberg den 26. Oklbr.

^6. Oktobr. 1798. — Norske Tegn. 45 (XLV), 373-374.

Christian den Syvende &c. V. N. Os er allerund.

bleven foredraget en fra Stiftamtmanden over Vort Land
Island, Os elskelig Ole Steffensen, til Vort Danske Can-
cellie indsendt Skrivelse med Bilage, hvori han melder,

der imod Sivert Svendsen af Thingbe Syssel er paa

Jusliliens Vegne bleven anlagt Sag for tredie Gang be-

gaaet Hoer, og at han derfor er ved Underretten idomt

Aars Tugthus -Arbeide, men at Sysselmand Thord

^jcirnsen har, efter at denne Sag var af Stiftamtmanden

beordret indstævnt for Laugtbinget, indberettet, at den

I*aagjældende, som er 69 Åar gammel, er tillige saa

^^ag og sygelig, at han ikke synes at være istand til

at udholde Reisen fra sit Hjem til Laugthinget. — 1

*^en Anledning give Vi dig hermed tilkjende, at Vi, i

Betragtning af de oplyste Omstændigheder, allern. ville

have fritaget fornævnte Sivert Svendsen fra den Straf,

ban for tredie Gang begaaet Hoer har paadraget sig,

^niod at han hensættes 20 Dage paa Vand og Brod,

t^og at de deles i tvende Gange. Derefter du dig aller-

und, haver at rette, og den forubdne Foranstaltning i

Overeensstemmelse hermed at lade fftie. Befalende &c.

Friderichsberg den 26. Oktobr. 1798*.

Forordning ang. Execution af Domme over 2. Novbr.

Umyndige. Frederiksberg 2. Novbr. 1798'. —
Publiceret paa Althinget 1799 og Rubrum trykt i Ålthingsb.

s. A. Nr. XLII. I, S. 82; jevnf. Minnisverb Ti&indi II, 132j

') Dette Reskript er sendt til Stiftamtmand Olaf Stephensen ^

med Canc. Skriv. 27. Oktbr. 1798, Cancell. Brevb. Nr.

4950, S. 645.

Canc. Circ. 9. Mai 1809 og 1. C^-?) Decbr. 1812; Plak.

3, Juli 1822.
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1798. ligeledes bekjendtgjort i .Synodalforsamlingen for Skalholts Stift

2. Novbr. 1800.— SielL Reg. 83^ 1087-1088. Original-Aftryk hos Schultz.

-^'^ Qvart-Forr. for 1798, S. 125-126^ Schou XII, 402— 403.

Coll. Tid. 1798, S. 707-708.

FoRORDNiNGj soKi fastsætter, aL Domme, der afsiges

over Umyndige, ikke maae fuldbyrdes, naar de Paa*

gjældende derved ere fundne skyldige lil legemlig

Straf, forinden Sagen er indberettet til det Danske Can-

cellie m. v.

Vi Christian den Syvende dc. G. V., at, da det

ansees tvivlsomt, i Tilfælde af, al Born eller Umyndige

dommes til at lide legemlig Straf, om deres Forældres

eller Formynderes Erklæring skal ansees gyldig, naar

disse paa deres Vegne erkjende, at være tilfreds med

den afsagte Dom, og derfor ei begjære den indstævnet

til hciiere Ret: saa have Vi anseet det nyttigt, at fore-

skrive en vis Regel i denne Henseende, efterdi samme

ikke udtrykkeligen i Loven findes bestemt. I at over-

veie denne Gjenstand have Vi taget i Betragtning, at

saadanne Bcirn ofte hverken have Forældre i Live, eller

Formyndere, der af Ovrigheden ere dem beskikkede,

og at det tillige var mueligt, at disse, enten af Lige-

gyldighed eller Mangel paa fornciden Indsigt og Kyn-

dighed, kunde efterlade al vaage for Myndlingernes

Tarv. Vi have derfor besluttet, ligesom Vi og hermed

befale, at, naar Nogen, som ikke har fyldt det attende

Aar, dommes ved en underordnet Ret lil legemlig Straf

. af den Natur, at Appel kan finde Sted, skal den ved-

kommende Ovrighed , forinden en saadan Dom maa

fuldbyrdes, indsende den til Vort Danske GanceHie,

tilligemed sin Betænkning derover, og bemeldte Col-*

legium derefter paaskjonne, om der findes nogen grun-

det Anledning eller Aarsag til at indstævne Sagen for

hciiere Ret, eller ikke; dog skal Appel ikke nægtes,

,
naar de Paagjældende eller deres Formyndere forlange

Behandlingen eller Dommen paaankeltil Overdomstolene.
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Hvorefter de Vedkommende sig allerund. have at rette. 1798.

G'vet paa Vort Slot Friderichsberg den 2. November r'TpTr

Kongelig Resolution ang. Rensdyrjagten i Is- 7. Novbr.

land. Frederiksberg den 7. Novembr. 1798. —
I Anledning af Rentekammerets Relation om Islands oecono-

^ske Forfatning i Aaret 1797. I Henseende til Handelen be-

mærker Rentek., at de samme Anker og Forslag ere fra Stifte

amtmanden og Amtmændenes Side indkomne, som i de

foregaaende Aar, men, da den Sag maatte anseea afgjort ved

29. Septbr. 1797, kunde derpaa nu ikke reflecteres

CForest. 30. Oktbr.). — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot.

"^^i Nr. 90. — Resolutionen er communiceret Stiftamtmanden
og Amtmændene i Island ved Rentek. Skriv, 7, Mai 1799

(Isl, Copieb. Litr. Z, Nr. 744—746) og denne er publiceret

paa Althinget 1800, samt trykt i AUhingsb. s. A. Nr. xvil,

n, s, 23—245 jevnf. Minnisverfe Ti&indi II, 453—454.

Vi have ladet Os foredrage denne Vort Rentekara-

mers Relation om Islands oeconomiske Tilstand i af-

vigte Aar 1797. Og ligesom Vi under 18. Junii 1794

sllern. tillod, at i de Ire Sysseler, nemlig: Norder Sys-

sel, samt begge Mule Sysseler, maatte skydes eller

fønges Rensdyr i 3 Aar, fra '1. Julii s. A. at regne, saa

tillade Vi nu allern., i Betragtning af, at bemeldte Dyr,

efter de Os foredragne Beretninger, meget skulle have

formeret sig: at Rensdyrene maae, indtil videre, skydes

eller fanges overalt i Island, hvortil Indvaanerne paa

Ansøgning desangaaende kunne, som forhen bestemt,

meddeles Tilladelse af vedkommende Amtmand, dog

under de ved fornævnte Vores Resolution fastsatte

Betingelser og Indskrænkninger, nemlig: at Simler eller

Hun-Rener, saavel som Kalve under eet Aar, fredes,

og alene Oxer eller Han -Rener fældes, og at Enhver,

der handler herimod, ved at skyde eller fange Dyr

enten uden Tilladelse, eller under den foreskrevne Al-

der, eller af det Kjdn, som ei er tilladt, paalægges for

*
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4798, hvert fuldvoxent Dyr, som ulovligen fældes, en Mulkt

Tl^ovtwc^
af 20 Rd., og for hver Kalv en Mulkt af lORd., Alt til

lige Deling imellem Angiveren og Vores Kasse. Fride-

richsberg Slot den 7. Novembr. 1798.

10. Novbr. Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd

og Amtmænd i Danmark, Norge og Island, ang.

Akters Paategning i Delinquent Sager. Khavn

10. Novembr. 1798. — Publiceret paa Althlnget 1799

og trykt i Althingsbogen s. Å. Nr, XLii. vin, S. 92, jevnf.

MinnisverS Ti&indi H, 132. Oanc. Brevb. for 1798, Nr. 5105,

S. 755. Coll. Tid. 1798, S. 705 (uden at nævne Island);

Fogtm. VI. 9, 643—644.

P. M. Da det undertiden er indtruffet, at Over-

retternes Domme i Delinquent- Sager have henhvilet i

lang Tid, efter at de ere afsagte, forinden de ere blevne

forkyndte for Vedkommende : saa skulle man, for i Frem-

tiden desto lettere at kunne opdage, hvem der gjor

sig skyldig i saadant utilborligt Ophold, herved tjenstl.

tilmelde (Tit.), til behagelig Efterretning og videre Be-

kjendtgj(5relse for Vedkommende: at alle de Embeds-

mænd, igjennem hvis Hænder Acterne i Delinquent-

Sager maae passere, indtil de indkomme til dette Gol-

legium, b5r ved Paategninger at anmærke, naar de

have modtaget og naar de have afsendt dem. — Det

kgl. Danske Gancellie den 10. November 1798 ^

15. Decbr. Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd

og Amtmænd i Danmark, Norge og Island, ang.

Moder ved Forligelses - Commissionerne. Khavn

15. Decembr. 1798. — Publiceret paaAlthinget 1799

O s. D. er lignende Circulaire afgaaet til begge Laugmænd

i Island, ligesom til H<5iesteret, Landsdommerne i Dan-

mark og Overretteme i Norge m. fl. CancelL Brevb.

sat. Nr. 5148, S. 783.

1
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og trykt i Althingsbogen s. A. Nr. XLVii. vn, S. 91-, jevnf. 1798.

Minnisverb Ti&indi II, 132. Canc. Brevb. for 1798, Nr. 5677,—j;^
—

S. 1179-1180. Original-Aftryk paa et Ark i Folio. ColL Tid.

l'^'SS, S. 809; Fogtni. VI. 9, 697. — Islandsk: Uddrag i den

Landsoverretten i Island udgivne Samling af Forordninger

ni. V., S. 31 Anm.

P. M. Da der, i Anledning af de Udtrykke i Re-

skriptet af 19. Oktober sidstleden: ^^At Forbudet mod
Sagforeres Mode ved Forligelses -Commissionerne, som

Mandatarier, ikke laaler nogen Udvidelse i dets Fortolk-

ning", — er for dette Collegium opkastet det Sporgsmaal,

om Prokuratorernes Fuldmægtige og Contoir-Betjente ere

berettigede til at miide i Forligelses-Commissionen, som

Mandatarier for Parter: — saa skuHe man, for at bæve
al Tvivl i denne Henseende, til behagelig Efterretning

og Bekjendlgjorelse for Vedkommende herved tjenstl.

^nelde: at Forordningerne af 10. Juli 1795, Cap. 5, §38,
'

20. Januarii 1797, § 25, samt Reskriptet af 19. Oktbr.

^798, skal forstaaes saaledes: at Prokuratorers Fuld-

Qisegtige og Contoir-Betjente ikke bor antages til Mode
1 Forligelses-Gommissionen, som Mandatarier for Parter,

der opholde sig inden Grændserne af den Jurisdiction,

for hvilken Forligelses-Commissionen er ansat. Det kgl.

Danske Cancellie den 15. December 1798.

Cancellie-Circulaire til alle Stiftamtmænd og 22. Decbr.

biskopper i Danmark, Norge og Island, ang.

Indberetninger om Anstalter til Afsindiges Bevogt-

ning. Khavn 22. Decembr. 1798.— Canc. Brevb.

for 1798, Nr. 5782, S. 1259—1260. ColL Tid. 1799, S. 12.

Cuden at nævne Island).

P. M. Man skulde herved tjenstligst anmode (Tit.)

at ville behageligen meddele dette Collegium noiagtige

og specielle Underretninger, angaaende hvilke Anstalter

der i det Dem anbetroede Stift ere gjorte, og hvilke

der burde og kunde gjcires, til afsindige Menneskers
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1798. Bevogtning og Pleie. Det kgl. Danske Cancellie den

22. Decbr. 22. Decerabr. 1798*.

1799. Forordning ang. Afskaffelse af Trolovelser.

4. Januar. Khavn 4. Januav 1799. — Publiceret paa Ålthinget

1800 og Rubrum trykt i Althingsbogen s. A. Nr. xvil- 2,

S. 21, jevnf. Minnisver& Tibindi II, 133; ligeledes bekjendt-

gjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1800. — Siell.

Reg. 84, fol. 1. Original -Aftryk hos Schultz. P. Pétursson

Hist. Eccl. Island. S. 199. Qvart-Forr. for 1799, S. 3—4j

Schou Xn, 455-457. CoUeg. Tid. 1799, S. 20 — 21, jevnf.

342—344.

Forordning, hvorved Trolovelser afskaffes, og del

tillades Enhver al indgaae Ægteskab uden denne fore-

gaaende Gereinonie.

Vi Christian den Syvende &c.' G. V. At da Vi

have taget i Betragtning, at Trolovelse (som Loven be-

- faler al skulle holdes af Alle, der ikke ere af Adei

eller have Rang, forinden Ægteskaber imellem dem

indgaaes) baade er i sig selv en uforaoden Geremonie,

og at den ikke sjelden er til Byrde for den arbeidende

og nærende Klasse af Vore kjære og troe Uadersaatter,

formedelst den Tidsspilde og de unodvendige Bekost-

ninger, som derved forvoldes; — saa have Vi be-

sluttet, ligesom og hermed befale: — At Trolovelser

skulle herefter være aldeles afskaffede, og at Enhver,

som vil indgaae Ægteskab, maa lade sig vie i Kir-

ken, uden foregaaende Trolovelse. Derimod skal den

'3 I Anledning af dette Circulaire, som var foranlediget ved

en af Amtmanden over Christians -Amt i Norge i Aaret

1798 til Cancelliet indsendt Anke over, at han ikke Ininde

faae nogle Afsindige der fra Amtet indsatte i ,(Dollhuset"

i Opslo, — indberettes med Hensyn til Island : ^fler gives

Bjelden Afsindige i Island, og naar Tilfældet indtræfler,

Underholdes di^se af deres formuende Slægtninge, eller,

naar de ei have eaadanne, af den Vanibres Opfostrings-

Rep".



FoH. ANG. Trolovelsers Afskaffelse. 353

befalede Lysning. fra Prædikestolen fremdeles' vedblive; 1799.

Ijgesom og de Vedkommende skulle, ifcjlge Lovens 4^^^^^^^
Forskrift, stille vederhæftige Forlovere, til Betryggelse

^or, at Intet er til Hinder imod Ægteskabets lovlige

Fuldbyrdelse. — Denne Forordning skal strax bekjendt-

gjcires fra Prædikestolene, til Enhvers allerund. Efter-

retning og Efterlevelse. Givet i Vor kongelige Residents-

Stad Kjcibenhavn den 4. Januarii 1799.

Forlig,

Cancellie-Circulaire t i samtlige Stiftamtmænd

Amtmænd i Danmark, Norge og Island m. fl.,

^ng. Attester om Boder til Fattigkasserne ved

Khavn 19. Januar 1799. — Publiceret paa

Althinget 1800 og trykt i Althingsbogen s A. Nr. XVII. I, S.

22—23; findes og bekjendtgjort som Circulaire til Biskoppen

i Skalholts Stift i Synodalforsamlingen for dette Stift 1800. —
Canc. Brevb. for 1799, Nr. 273, S. .190-191. CoU. Tid. 1799,

S. 43—44; Fogtm. VI. 10, 16 (begge Steder uden at nævne

Island). ^— Islandsk : Uddrag i den af Landsoverretten i Island

^tlgivne Samling af Forordninger m. v. , S. 39—40 Anmærkn.
(til For. 20. Januar 1797 § 37).

P. M. Da det ofte kan indtræffe, at Parter ved

^^orligelses-Gommissioaerne blive forenede om al betale

frivillige BiJder til Fattigkasserne, men det og letlelig

kunde skee, at deslige Boder bleve forglemte, baade

inddrives og at beregnes Fattigkasserne til Indtægt:

saa skulde man, paa det at der kan haves Vished om,

31 Fattigkasserne virkelig erholde hvad dem i saa Fald

^itkommer, herved Ijenstl. anmode (Tit.), at De behage-

^*gon ville paalægge samtlige Forligelses-Gommissioner

under den Dem anbetroede Jurisdiction: ved Aarets

Udgang at tilstille vedkommende Sognepræster Attest

hvad Boder Fattigkassen ved Gommissionen er til-

falden, hvilken Attest da af Sognepræsterne b'6v frem-

^eegges ved de aarlig aflæggende Fattigkasse-Regnskaber.

Det kongelige Danske Gancellie den 19. Januarii 1799.

19. Januar.

33
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1799. Cancellie-Circulaire ang. Bistand for Dommere

19. Januar, ved Optagelse af PraBlimiiiair- eller Extra-ForhSr.

Khavn 19. Januar 1799. —Dette Circulaire er egentlig

bestemt til Amtmændene i Norge, men findes dog ogsaa at

være sendt til Island
j

og er saaledes af Stiftamtmanden pu-

bliceret paa Althinget 1799 og trykt i Althingsbogen s. A. Nr.

XLII. V, S. 88—89. - Canc. Brevb. for 1799, Nr. 323, S..

227. Coli. Tid. 1799, S. 43^ Fogtm. VI. 10, 86.
,

Da Forordn, af 3. Junii 1796 befaler, at alle For-

htirer paa Landet i Norge skulle oplages ved Soren-

skriverne, som Dommere, og det vilde være liJ For-

haling i Sagernes Gang, om Sorenskriverne, der ofte

boe langt fra Fogderne, skulde, i Tilfælde at prælinii-

naire eller Exlra-Forhijrer b(3r holdes, forst hos Fog-

derne requirere Skyds, Vagthold, Transporteringer, Ar-

resteringer, samt de Hæftedes Forpflegning, m. v.,
—

saa skulde man, i Anledning af en angaaende denne

Gjenstand hertil indkommen Forespørgsel, herved, efter

at Hoieslerets Tilforordnedes Betænkning i Forveien har

været indhentet, tjenstligst melde: at naar præliminaire

eller Exlra-Forhcirer af Sorenskriverne skulle forelages,

maa disse Embedsmænd være berettigede til paa egen

Haand, uden Fogdens Medvirkning, at fordre hos Ved-

kommende al den Bistand, som til Forhorels hastige

Fremme kan behdves. Hvilkel De ville behage oflFent-

ligen at bekjendtgjcire til Efterretning for Enhver, som

det maatte kunne angaae. Det kongelige Danske Can-

cellie den 19. Januarii 1799.

1. Febr. Reskript til Stiftbefalingsmand Olaf Stephen-

sen, ang. dobbelte Leiermaalsboder i Horsager.

Khavn i. Februar 1799. — Publiceret paa Althinget

1800 og Rubrum trykt i Althingsb. s. A. Nr. xxill. I, S. ^Oj

jevnf. Minnisverb Titindi II, 454. ItSvrigt er det emaneret i

originale Aftryk paa et Ark, som ,,Cireulaire*' til samtlige Stift-

befalingsmænd og Amtmænd i Danmark, Norge og Island,
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in, fl.j iQ.m dets Gyldighed for Island maa ansees tilbagekaldt

^ed Canc. Skriv. 31. Decbr. 1799 Cnedenfor). - SielL Tegn.

I^^LVII, 32—33 (1799, Nr. 82). Coll. Tid. 1799, S. 71-72^

^ogtm. VL 10, 39—40.

Christian den Syvende &c. V. S. B. Da der i en
^il Vort Danske Gancellie indkommen Skrivelse er fore- -

spurgt: om dobbelte Leiermaals-Boder bor tillægges

den i Lovens 6—13—24 for Hoer bestemte Straf af

yderste Formue, samt i Tilfælde at dette skal skee, om
da for disse dobbelte, ligesom for enkelte, Leiermaals-

Bcider, Aftingning kan finde Sted, naar de Skyldige ere

uformuende: — Saa ville Vi, efterat Vor Hbiesterets

Tilforordnedes Betænkning herom har været indhentet,

for at forekomme alle ulige Meninger i Henseende til

disse Sporgsmaales Besvarelse, herved allern. bestemme,

1 Henseende til den forste Punkt: at dobbelle Leiermaals-

Biider b5r, i Horsager, paa Grund af Forordningen

dat. 6. Decbr. 1743 § 22, tillægges den i Lovens 6—
13-^24, N. L. 6—13—25, for denne Forbrydelse be-

stemte Straf. Og hvad den anden Punkt betræfifer:

da kan Aftingning i dette Tilfælde saa meget mindre

finde Sted, som Lovens Straf for Hoer ikke bOr kunne

^uvendes, uden efter foregaaende Dom, hvilken i Over-

^ensstemmelse med Forordningen af 6. Decbr. 1743

§ '7, bor, naar derved acqviesceres eller den ei kan

paaankes, uden Forandring exequeres, med mjndre den

Os selv formildes. — Derefter du dig allerund. haver

^t rette
,
og Vedkommende Saadant til Efterretning at

t-ilkjendegive. Befalende dig Gud. Skrevet i Vor kgl

Residentsstad Kjiibenhavn, den 1. Februarii 1799. [ad

naandatum].

Reskript til Stiftamtmand Olaf Stephensen og

Biskoppen over Skalholts Stift, .Geir Vidalin,

ang. Nedlæggelse af Annex - Kirken Stora - Hof.

Khavn 8. Februar 1799. — Bekjemitgjort i Synodal-

8. Febr.

23*
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1799. forsamlingen for Skalholts Stift 1800; jevnf. Minnisver& Ti&indi

8. Febr. H, 454; Norske Tegn. 45 (XLY), 428M30. Fogtm. vi. 10, 47.

Christian den Syvende &c. V. S. B. Da Sogne-

præsten for Reppholar og Store-Hof Menigheder under

Skalholt Stift, Hr. BjCrn Jonsen, for Os aJJerund. haver

- andraget, at begge disse Sogne langtfra ei ere af den

Vidtløftighed, som mange andre Præstekald der paa

Landet, til hvilke dog ikkuns er een Kirke, samt at tii

Annexet Store-Hof ikkuns hOre 5 Gaarde, der have

kortere Vei til Hoved-Kirken end nogle af Hoved-Sog-

nets paa hiin Side beliggende Gaarde, og al Annex-

Kirken er beliggende paa den yderste Ende af Sognet,

saa at Præsien maa reise hele Sognet igjennein, naai"

han hver tredie Sdndag skal forrette Gudstjeneste i

Annex-Kirken, paa hvilken Vei der tillige falder en Elv»

over hvilken, naar den ei om Vinteren er belagt med

lis, det ofte er umueligt at komme, hvorved det ikk^

sjelden indtræffer, at der ikkuns kan forrettes Guds-

tjeneste i Annex-Kirken 2 å 3 Gange hele Vinteren;

hvorhos han tilhge, paa Grund heraf, har anholdt oiBi

at den uncidvendige Kirke paa Store-Hof maa afskaff^'S,

og dens Sogn henlægges til Hoved-Kirken Reppholar:

saa give Vi eder hermed tilkjende, at Vi, i Anledning

heraf, samt paa Grund af eders herover afgivne Ei"

klæring, saavel som de civrige Os i denne Sag fo*"^'

dragne Omstændigheder, allern. ville tillade:

i) at Store-^Hofs Kirke maa nedlægges og dens Sog"

henlægges til Hoved -Kirken Reppholar, samt at f(jrst'

nævnte Kirke maa ved offentlig Auclion bortsælges, og

af den indkommende Kjobesum betales Kirkens Gjseld,

men det Overskydende henlægges til en anden fattig

Kirke der i Stiftet. — 2) at Store -Hofs Kirkes Instru-

menter og Ornamenter maae skjænkes til nærmeste

fattige Kirke, men Klokkerne sælges til Hjelp for de

fattigste Kald i Stiftet; og: — 3) at af de 4, Kirkens

Qvilder maa de !2 henfalde til Eieren af Gaarden Store-

Hof, imod at han forpligtes til at staae til Ansvar for
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tvende ovrige, saaledes, al deres Aabod ingensinde 1799.

bommer Præsten til Last, samt at betale fuld Leie, 40
^"^p^^r

^und Smor aarlig, lil Beneficiarius paa Reppholar, dog

det, i Tilfælde af at forbenævnte Eier skulde for-

ttiene sig al have lovlig Aarsag til Besværing horover,

hiiver en Sag, som alene vil være at afgjcire imellem

ham og Præsten. — Derefter I eder allerund. have at

J^elte, og Vedkommende Saadant lil Efterretning at til-

kendegive. Befalende &c. Kjobenhavn den 8. Febr.

1799.

Cancellie - Circulaire til Stiftamtmandens Bi- 23. Febr.

^''^opperne og Laugmændene i Island, ang. Skifte-

J^etternes Virksomhed. Khavn 23. Febr. 1799.
~~ Publiceret paa Althinget 1799 og trykt i Althingsb. s. A.
^r. XLII. IV, S. 87— 88; ligeledes bekjendtgjort i Synodal-

^orsamlingen for Skalholts Stift 1800. — Canc. Brevbog for

1799, Nr. 779, S. 565. Coll. Tid. 1799, S. 126—127: Fo^ra.

10, 61—62 (uden at nævne Island).

P. M. Da Cancelliet har fornummet, at Skifte-

J'elterne paa nogle Steder ere af den Mening, at For.

3' Junii -1796, dens II. Cap. 7. § ikkun skulde være

Sjseldende for de Domstole, hvor Rettergangs-Tvistig-

heder behandles efter Stævnine, 02: at Skifteretterne

itke havde den samme Myndighed og den samme Pligt,

de Cvrige Domstole, i Henseende lil at indskrænke

afveerge Sagers Forhaling ved unodvendige Udsæt-
telser:

saa skulle man herved Ijenstl. tilkjendegive

t^**") lil Bekjendtgj(3relse og Efterretning for alle Ved-

kommende, at den omhandlede § ikke mindre angaaer

Skiftereller og Skifteforvallere, end enhver anden Dom-

) l^ette Circulaire anfores at være sendt blandt Andre til

^samtlige Amtmænd", dog findes blandt de 106 Exempla-
^61*, som angives at være udsendte, ingen anfrirte til de
to Amtmænd i Island, men kun til Stiftamtmanden.
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1799. mer. Det kongelige Danske Gancellie den 23. Februarii

1799.
23. Febr.

8. Marts. Forordniug ang. Underdommeres Pligter i

Politie- og Inquisitions-Sagen Khavn 8. Marts

, 1799. — Denne Forordning synes ikke at være sendt til

Island, og er ikke der publiceret, men er her optagen i Hen-

hold til For. 20. Oktbr. 1819 ang. Procesformen i Injurie-

Sager, § 45 jevnf. Klausturp6st 1820, S. 92. — Siell. Beg.

84, 163— 164. Original -Aftryk hos Schultz. Qvart-Forri

for 1799, S. 8-9; Schou XII, 457—459. Coll. Tid. 1799,

S. 145— 147, — Islandsk: Uddrag i den af den islandske

Landsoverret ifelge Canc. Skriv. 2. August 1800 udgivne Sam-

ling af Forordninger m. v. S. 141-142 Anm., samt i Klaustur-

p6st. 1820, S. 92-93, Anmærkn.

Forordning, hvorved Undordommerne indskjærpes

den Pligt, al de, i Politie- og Inquisitions-Sager^ hvor

Procuratorer el lilsledes at mdde, h'6r selv S(3ge al den

Oplysning, som kan lilveiebringes, om enhver saadan

Sags rette Sammenhæng, baade med Hensyn til at be-

vise de Paagjæhlendes Skyld eller Uret, og ligeledes

deres Uskyldighed eller Ret.

Vi Christian den Syvende &c. G. V. At da Vi

have fornummet, at endeel iblandt Underdommerae

gjOre dem et urigtigt Begreb om de Pligter, som pa^i-

ligge dem, i Henseende til Sagers Behandling ved

Politiretlerne, eller Undersogelses-Forhcirer, hvor sum-

marisk Proces finder Sled, og hvor det ei er tilladt

Procuratoi:er at mode, efterdi nogle af disse Dommere

mene, at de i saadanne Tilfælde bor, ligesom i almio'

delige Rettergangs-Sager, alene overlade til de ved-

kommende Klagere eller Anklagede selv, at freaif'6VG

All del, som de ansee fornodenl til deres Sags Tarv

og deres Forsvar, og at Dommeren alene bor ind-

skrænke sig til at domme efter 'de Beviser, som de

Paagjældende opgive og forskaffe, uden at han fra sin

Side bidrager umiddelbar til Sagens Oplysning; ved
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h\Mlken Fremgangsmaade Sandhed ofte kunde blive 1799.

''orvandsket og Uskyldighed udsat for Fare, især n^ar "^^"^^
^(^n ene af de vedkommende Parter var et enfoldigt

Menneske, der ikke forstod at frembringe hvad der
i^unde tjene til hans Forsvar, men den anden derimod
havde Forstand og Klogskab til at benytte sig af alle

Fordele, som Omstændighederne kunde tilbyde; —
saa have Vi, i Betragtning heraf, fundet fornijdent,

herved at indskjærpe de vedkommende Embedsmænd
denne ufravigelige Forholdsregel: at, naar nogen Sag

^^haudles inquisitorisk , eller fores ved Politi-Retten,

hvor det er forbudet, at Procuralorer maa mbde for

de Paagjældende, da skal Dommeren selv examinere

haade Parter og Vidner, samt ellers omhyggeiigen s(5ge

al muelig Oplysning om Sagens sande Sammenhæng,
efter den Anled ning, som dertil gives, og de Omstæn-

digheder, der forekomme under Sagens Behandling,

Paa det at Retterne derved kunne sættes i Stand til

at bed(5mme med Vished, hvo der har Ret eller Uret,

hvo der er skyldig eller ikke. — Dersom nogen

'^ornnier eller Rettens-Betjent efterlader denne, for Ju-

stitiens Pleie og for Borgersikkerheden magtpaaliggende,

^^bedspligt, da bor Sagen hjemvises fra Overretten

til ny og lovligere Behandling, paa hans Bekostning, og

han desforuden, efter Forseelsens Beskaffenhed og Ij'or-

soinmelsens Grad, tilborligen ansees. — Hvorefter de

Nedkommende sig allerund. have at rette. Givet i Vor

kongelige Residents-Stad Kjdbenhavn den 8. Martii 1799.

Forordning ang. Åuthorisation af Pharmaco- 20. Marts.

Poea pauperum. Khavn 20. Marts 1799^ —
O Den vedheftede ^^Pharmacopoea pauperum Danica, regia

auctoritate a collegio medico Havniensi conscripta. Havniæ

1799", optager 29 trykte Sider i 8*«. Ved kgl. Resol. 26.

April 1826 bemyndiges Sundheds-Collegium til at udgive en

ny Pharmacopoea, istedenfor denne, hvilken og er udkom-

men 1828. Gyldigheden af Pharmacopoea pauperum er

ophævet ved kgl. Resol. 15. Marts 1843.

1
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1799. Publiceret paaAlthinget 1800 og Rubrum trykt i Althingsbogen

20. Marts. s. A. Nr. xvil. 3, S. 21, jevnf. Minnisverb Tibindi II, 454)

' ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift

1800. — Forordn, tillige med Pharmacopoeen Siell. Reg. 84,

228-236. Original-Afti-yk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1799,

S. 19-20 j Schou XII, 463-464. Coll. Tid. 1799, S. l';7-178.

Forordwing, der befaler, at en af Collegio medico

forfattet Pharmacopoea pauperum , som er vedheftet

denne Forordning, skal tjene til Regel for alle Medici

og Éhirurgi, saa at disse, i at foreskrive Lægemidler,

som betales af milde Stiftelser, eller bekostes af det Of-

fentlige, skulle være pligtige at indskrænke deres Valg

af Medicamenter til de Slags, der findes anforte i be-

meldte Pharmacopoea.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at, da Vi,

ved at anstille Underscigelser over Fattigvæsenets Til-

stand, med Hensyn til at raade Bod paa dets Mangler,

have erfaret, at de Lægemidler, der forbruges til Syges

Helbredelse, belobe til saa betydelige Udgifter for de

vedkommende Stiftelser, eller det Offentlige, hvorfra

disse Omkostninger udredes, at samme medtage en alt

for stor og uforholdsmæssig Deel af de Penge, der ere

bestemte og udfordres til de Nødlidendes Pleie og Fattig-

Anstalternes Opretholdelse; — og da Vi'tillige ere blevne

underrettede om, at denne Udgift kunde for en stor

Deel indskrænkes og formindskes ved fornuftig og god

Husholdning, i Henseende til Forskrifterne af Lægemid-

ler, hvortil ofte vælges de mere kostbare Slags, uagtet

der gives ringere , som ere hgesaa kraftige og. virk-

somme; — saa have Vi, i Betragtning heraf, fundet

det gavnligt, herved at kundgjore en af Vort Collegio

medico (efter Overlség med Pleie-Lægerne) udarbeidet

og af Os approberet Pharmacopoea pauperum, der skal

indeholde en fuldkommen og tilstræMelig Opgave af

alle fornodne Simplicia og Composita, og deriblandt de

fleste af saadanne Slags, som kunne haves for billige

Priser. — Denne Pharmacopoea befale Vi at skulle
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herefter ijene til Regel saavel for PIcie-Lægcrne, som 1799.

for alle andre Medici og Ghirurgi; saa at de, i at fore- ^^"^^^^
skrive Lægemidler, hvis Bekostning udredes enten af

^Me Stifteiser elier af det Offentlige , skulle være

pligtige til at indskrænke deres Valg af Medicamenter

W den Forraad, der findes anfort i bemeldte Pharma-

copoea. Hvorefter de Vedkommende sig allerund. have

rette. Givet i Vor kongelige Residentsstad Kjiiben-

liavn den 20. Martii 1799.

Cancellie - Skrivelse til Amtmand Stephan so. Marti,

^'horarensen, ang. Revisionen af Holum Bispe-

stols Regnskaber. Khavn 30. Marts 1799. —
Canc. Brevb. for 1799, Nr. 1369, S. 1052-1054.

P. M. I Anledning af Hr. Amtm.' Skrivelser under

9. Decbr. 1795, 26. August 1797 og 28. Februar f. A.,

f . betræffende Revisionen af Holums Skole-Stiftelses aaiiige

Administrations- Regnskab, skulde man tjenstlig melde,

9t Cancelliet finder betænkeligt, at give Anledning til

^ogen anden Revisions-Maade af Holum Skoles Admi-

nistrations-Regnskab end den, som hidtil har været be-

falet, og at man for vel kjender Deres Redelighed,

^»dkjærhed i de Dem betroede Forretninger, Kjærlighed

^01* Skolen og Kundskab om Skolegodset, til, at man
*^9n bidrage til at De skulde forlade at deeltage i Di-

rectionen over samme, hvorfor det i begge Henseender

^^fia forblive herefter som hidindtil. Derimod finder man

aldeles rigtigt, at der med denne Revision forholdes

saaledes, at naar det ene Aar Biskoppen reviderer

^''orvalterens Regnskab med Ombuds-Regningerne samt

andre Bilager, og har gjort tilborlige Udsættelser, sen-

der han det underskrevet tillige med Bilagerne til Amt-

.
mandens Underskrift, som, ifald han derved maatte
finde Noget at anmærke, paategner, eller paa et sær-
skilt Blad vedhefter sine Erindringer, og saa under-
skrevet sender Biskoppen det tilbage, som det Aar
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1799. liikommer at lade doL afgaae med forste faldende Skibs-

^^^^^ leilighed til Cancelliet. Paa samme Maade og med

samme Iagttagelser, ved at sende det til Biskoppens

Underskrift tillige, og gjcirende Erindringer efter Befin-

dende, reviderer Amtmanden det andet Aar, og efter at

have tilskikket og faaet Forvalterens bemeldte Regnskab

fra Biskoppen igjen, besorger det afsendt til Cancelliet.

Det kongelige Danske Cancellie den 30. Martii 1799.

5. April. Reskript til Stiftbefalingsmand Olaf Stephen-

sen og Biskop Geir Vidalin, ang. Mageskifte

af en til Præstekaldet Klyppstad henlagt Jord.

Khavn 5. April 1799. — Norske Tegn. 45 (XLV),

448 (1799 Nr. 100).

Christian den Syvende &c. V. S. B. Vi give eder

hermed tilkjende, at Vi, efter Bonden Finner Gudmund-

,sen af Gaarden Skeggeslad paa Jokuldal i Nordre-

Mule Syssel paa Vort Land Island, hans herom aller-

underd. gjorte Ansogning, samt eders derover afgivne

Erklæring, allern. have bevilget, at ban maa mageskifte

sin paaboende Gaard Skeggestad', der er tillagt Præ-

sten til Klipstad til Underholdning, med hans Eiendoms-

jord Slore-Bredvig i Rorgerfjord, siden dette Mageskifte

skal være til Fordeel for Præsterne til Klipstad, og

begge Jorder ere af Uge Dyrhed i Henseende til

Hundredetallet; dog skal Supplikanten være forpligtet

at lade fcike med forbenævnte Gaard Store -Bredvig

2V2 Jord-Qvilder, saa og efter sit Tilbud at give tilden

fattige Klipstad Kirke 1 Hundrede - paa Landsviis, eller

4 Rd. Species. Derefter I eder allerund. have at rette,

og Vedkommende Sligt til Efterretning at lilkjendegive.

Befalende &c. Kjobenhavn den 5. April 1799. [ad

mandatum].

') denne Jord var en af de saakaldte Stifts-Jorder (see I. B.

S. 352—354, jevnf. Johnsens Jar&atal å f'slandi S. 356).

') i Canc. Registrant staaer „lOO**".

H
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Cancellie-Skrivelse til AmiiHanden over Nord- 1799.

Og Oster-Amtet og Biskoppen over Holum Stift, ifi^J^P^ll:

»ng. Administrationen af Holum Skoles Gods

V. Khavn 13. April 1799. — Canc. Brevbog

for 1799, Nr. 1669, S. 1291-1294.

P. M. Da Hr. Amtm. ved Skrivelse til dette Col-

legium af i. Marts f. A. har, til fornoden og bedre Or-

*3ens Erholdelse ved 1\ector Hjaloiarsens aflæggende

Skole -Administrations Regnskaber, forlangt Gancelliets

Approbation paa efterfolgende i Skrivelse li! Biskop Ste-

phensen i Forslag bragte Ordres og Foranstaltninger,

nemlig

:

1) at bemeldte Rector Hjalmarsen herefter aarlig,

maatte forfatte og indsende sit aflæggende Administra-

tions-Regnskab paa Dansk, tillige med en dansk Over-

SBettelse af de med samme fremlæggende Bilage, og

tidige afgive sine Skrivelser til Directeurerne i det

danske Sprog. — 2) at han uopholdeligen indsender

til Directeurernes Authorisation en indbunden, pagineret

o§ gjennemdragen Bog med reent Papir, i hvilken han

nied Dag og Datum indforer Alt, hvad der saavel i

^®nge som Varer ydes og betales til ham for Skolens

Indkomster, være sig saavel af de Ombudde, som han

selv administrerer, som af de, der forvaltes af Ombuds-

holdere. Hvorefter han aarhg havde at fremlægge denne

^og som Bilag med hans Administrations-Regnskab. —
3) atReclor Hjalmarsen maatte indskjærpes og beordres, at

aflægge og indkomme aaVhg til Directeurerne med hans

Administrations-Regnskab, inden hvert Aars Junii Maa-

neds Udgang, under den ved Forordn, af 23. Februar

17481 foreskrevne Mulkt, og dersom bemeldte Rector,

formedelst Mangel paa indkomne Regninger, ikke er

istand til at indkomme med sit Regnskab til foreskreven

O ^enne For.
,

ang. Hospitalers , Skolers og Fattiges Regn-

skabers Aflæggelse, er ikke publiceret i Island.
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1799. Tid, han da ufortfivol burde andrage Saadant for Di-

13. April, recteurerne, til videre Foranstaltning mod vedkommende

Ombudsholdere. — 4) at Recioren maatte tilholdes at ind-

komme uopholdelig med en rigtig og documenteretRegning

over hans Anvendelse af alle Skolens Qvilde-Leier eller

Smiir-Indkomster pro 1796; — og endelig 5) at Rectoren

maatte beordres at tilholde Ombudsholderne i Slette-

hlids- og især Skage-Ombud, at aflægge til Skolen ved-

b(3rlig Rigtighed in natura for Qvildeleierne af berdrte

Onibudde, m. v. — saa skulde man til behagelig Efter-

retning og Rekjendtgjcirelse for Vedkommende herved

tjenstl. melde:

ad I""™: al det af Rector Hjalmarsen til Direclcu-

, rerne aflæ.ggende Regnskab bOr forfattes paa Dansk,

og de til delte Regnskab horende Bilage oversættes i

samme Sprog; ligesom han og h'6r skrive sine Breve

til Directeurerne paa Dansk. — ad 2*"": at en Journal

b'6v af ham holdes os af Stifteisen bekostes, hvorudi

ordentlig indfores hvad og naar noget til Skole-Oecono-

miens Forvalter ydes og betales i Varer eller Penge. —
ad S**"": Skole-Oeconomiens Forvalter bdr indsende til

Directeurerne sit Administrations-Regnskab inden hvert

Aars Junii-Maaneds Udgang, under Mulkt ifolge Forordn,

af 23. Februar 1748, hvoraf Rector meddeles en veri-

ficeret Afskrift, ifald denne Forordning ei er publiceret

i Island. Skulde Rector idvrigt, formedelst Mangel paa

indkomne Regninger, ikke være istand til at indkomme

med sit Regnskab til foreskreven Tid, andrages saadant

ufortovet for Directeurerne. — ad 4*"": Rector Hjalmar-

sen bor tilholdes at indgive en rigtig og documenteret

Regning over hans Anvendelse af alle Skolens Smor-lnd-

komster, siden 1794 til denne Tid, og fremdeles.

ad 5*"": Ligeledes bcir oftbem*' Rector beordres, som

Skole-Oeconomiens Forvalter, at tilholde Ombudsholderne

i Ombuddene at aflægge til Skolen vedborhg Rigtighed

for Qvildeleierne in natura, og gjore dem Antegnelser,

især hvor grundet Formodning gives, at Ombudshol-
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derne selv beholde Smcirleierne in natura af Ombudet, 1799.

ikkun svarer Skolen den ringere og nu blevne
Ta^'X^ril

upasselige Smorpriis af 45 SkilL i Penge pr. Fiiring. '

^

'^et kgl. Danske Gancellie den 13. April 1799.

, Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan le. Apni.

Thorarensen, ang. Tilladelse til at handle paa

Sigridarstaåa-6s i Hunavatns Syssel. Khavn
16. April 1799. — Hvorved Amtmanden tilstilles Gjen-

Part af en Skrivelse til Kjebmand Thord Helgesen, hvorved

denne tillades efter Omstændighederne , for indeviurende Aar,

opseile Sigristade - Osen Sign&arsta?)a-(5s) i Hunavatns

Syssel som Speculanthandler, og der at handle med Hunavatns

Syssels Indbyggere. Rentek. Isl. Copieb. Litr. Z, Nr. 928

(Skrivelse til Kjbbmanden sst. Nr. 927).

Bevilling for en Kleinsmedmester i Reykjavik.

'^havn 16. Mai 1799. — Publiceret paa Althinget

1800, og Rubrum trykt i Althingsb. s. A. S. 55—36. Norske

^^g- 59, 231 (1799 Nr. 412J.

Vi Christian den Syvende &c. G. V. At Vi, efter Klein-

sniedsvend Bjarne Gudmundsen Lundberg af Vor kgl.

^^sidentsstad Kjiibenhavn, hans herom allerund. gjorte

Aqsdgning og Begjæring, allern. have bevilget og til-

'^dt, saa og hermed bevilge og tillade, at han, som
' ^g^er at bosætte sig i Kjobstaden Reykjavig paa Vort

Land island, maa sammesteds nedsætte sig som virkelig

Mester
i Kleinsmedlauget og der oplære Drenge, som

efter deres udstaaede Læreaar maa af ham gjdres til

Svende og arbeide i denne Qvalitet saavel i Kjob-

stederne paa bemeldte Island som og hvorsomhelst de

l^unde blive til Sinds at arbeide i Vore Riger og Lande
udenfor Island. Forbydende &c. Kjobenhavn den 16.

Waj' 1799. [ad mandatum].

16. Mai.
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1799.

17. Mai
Reskript til Amtmanden over Nord- og Oster-

Amtet og den constituerede Biskop over Holum

jStift, ang. Mageskifte af en af Holnm Bispestols

Jorder. Khavn 17. Mai 1799. — Norske Tegn.

45 (XLV), 457 (1799, Nr. 143).

Christian den Syvende- &c. V. B. Os er allerund.

bleven foredraget en fra Bonden Asmund Jonsen af

Silfrestad i Skagefjords Syssel til Vort Danske GancelU^

indkommen Ansøgning, hvori han melder, at der til

Holum Bispestol er iblandt Andet beneficeret en Gaard,

Eyvinderstader kaldet, i Hunevands Syssel, der er vur-

deret til 40 Rd [rett. Hundreder], og hvoraf aarlig

svares 9 Rd. Landskyld samt 20 Pd. Smor efter Jorde-

bogen, hvilken Gaard han onsker at komme i Besid-

delse af, for derved at kunne befries for den Forlegen-

hed, som han nu er sat i, derved, at ingen af de

B5ndergaarde, han selv eier, ere eller saa snart kan

ventes at blive bdxelledige, og det Sted, han paaboet?

attraaes af Eierens S(5n, hvorover han mangler bekvem

Bopæl. — Da han derfor nu har anholdt om, at denne

Gaard, hvis Opsidder er villig al fravige den, maa til-

lades mageskiftet med den Supplikanten tilhcirende

Gaard Thorlevstad i Skagefjords Syssel, som med tvende

underliggende Hjaleier, Mosagrund og Vaglagerde, er

af 60 Rdlrs [rett. Hundreders] Værdie og hvoraf der i

aarlig Afgift ydes 10 Rd. 12 Sk., samt 100 Pd. Sro'or'

— saa give Vi eder hermed tilkjende, at Vi, i Anled-

ning heraf, saml paa Grund af eders herover afgivne

Erklæringer, allern. ville tillade, at foranfcirte Holum

Bispestol tilhiirende Gaard Eyvinderstader, med Tillig"

gende, maa mageskiftes med den af Supplikanten eiende

Gaard Thorlevstader, saml derunder liggende Hjaleier

Mosagrund og Vaglagerde, dog saaledes, at Supplikan-

ten ingen Godtgjorelse uyder for de overskydende

Qvilder paa Thorlevstader og sammes Hjaleier, samt

at han selv i Fremtiden svarer Tiender af den



Reskr. ång. Mageskifte af Jorder. 367

Bispestolen til ham mageskiftende Gaard. Derefter I 1799.

eder allerund. have at rette, og Yedkonunende Saadant
til Efterretning at tilkjendegive. Befalende &c. Kjci-

l^enhavn den 17. Maji 1799 \

17. Mai.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf Mai.

Stephensen, arig. Kongens Ret sota Jorddrot til

^Od i opdreven Fisk. Khavn 25. Mai 1799. —
Isl- Copieb. Litr. Z, Nr. 972.

Vi bifalde vel med Hr. Stiftamtm., efter Skrivelse

April a. p. , at H. K. Maj*, som Jorddrot burde

^^ve Lod i den paa Jordene Dilknæss og Hafnarnæss

^nder Bjarnenæss Ombud i Aaret 1797 indliibne Torsk,
'

'^^n efter Omstændighederne kan det for denne Gang
liave sit Forblivende, imod at Sysselmanden paa vores

Vegne tillægges "fra Hr. Stiftamtm. en Irettesættelse for,

ban har tilsidesat sin Pligt' i ikke at paasee Hans

Rettighed. Rentekammeret den 25. Maji 1799.

i!^. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 25. Mai.'

Stephensen, ang. Ophdsvelse af et Handels-Anlæg

®ller Salterie paa Gerdum. Khavn 25. Mai 1799.

Copieb. Litr. Z, Nr. 968.

Da den af Kjobmand Jacobæus oprettede Handel
eller

Fiske-Salterie paa GerJum er stridende mod An-

ordningerne, saa ville Hr. Stiftamtm., saafremt det ikke

^^lerede skulde være nedlagt, tilholde ham strax at

Jiedlsegge samme, og i Modlvilligheds Tilfælde tvinge

ham dertil ved lovlig Sogsraaal, ligesom han iOvrigt er

P**Stig lii 'gt erstatte hvad Skade Jorden maafete ved en
lovlig

Besigtelses- og Taxations- Forretning befindes at

tilfiiiet. Rentekammeret den 25. Maji 1799.

i Ved Canc. Skriv. 18. Mai (Caiic. Brevb. 1799, Nr. 2333,
S. 275—276) er Stiitamtmand Olaf Stephensen underrettet
om det bevilgede Mageskifte.



368 Bentek. Skufv. ang. Fraværbndes Arv.

^799. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan

25^^^ Thorarensen, ang. Udbetaling af Renten af Fra-

værendes Arv\ Khavn den 25. Mai 1799'. —
Rentek. Isl. Copieb. Litr. Z, Nr'. 992.

Efler Magnus Thorarensen, Nicolai Busch og Bjorn
I

Haldorsens allerund. Ansogning og de ved Hr. Amtm«

Erklæring af 24. August a. p. oplyste Omstændigheder

kan, i Overeensstemmelse med de om arvelose Capi-

taler ergangne kgl, allern. Besolulioner, Benterne af

den, den fraværende Arving, Siipplikanternes Broder,

Christian Scheel, tilfaldne Arv, 65^2 Rd. 57 Sk.,- udbe-

tales Supplikanterne, naar de stille saadan Sikkerhed

for Renlernes Tilbagebetaling, i Tilfælde at Arvingen

skulde inden <5 Aars Forlob indfinde sig, som Skifte-

forvalterne maatte see sig betrygget ved. lOvrigt ville

Hr. Amtm. fiJie Anstalt til, at Arven bliver deponeret

i den islandske Jordebogskasse. Rentekammeret deo

25. Maji 1799.

25. Mai. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan

Thorarensen, ang. Handelen paa Raufarh5fn.

Khavn 25. Mai 1799. — Rentek. Isl. Copieb. Lltr.

Z, Nr. 995.

Af hosfolgende ville Hr. Amtm. behagelig erfare,

hvorledes Kjobmand Hansteen besværer sig over, at

Grosserer Kyhn og Kjcibmændene Orum & Wulf have

beseilet og handlet paa Rdverhavn. Denne Handel er

vel stridende imod Plakaterne af 1792 og 1793, men

da vedkommende Sysselmand i en Beretning her til

Kammeret har anseet denne Handel at have været

meget nyttig for Sysselet, i Hensigt til at det var kuns

slet bleven provideret ved Hansteens Handel, saa troe

'3 see kgl. Resol. 7. Febr. 1780.

Rentek. Skriv. 19. Juni 1813.
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^) at derfor denne Gang kunde være Aarsag atover-

see denne Forseelse, hvorom Hr. Åmtm. anmodes at

^i**e, efter nærmere Undersdgning og befindende Om-
stændigheder, meddele os sine Tanker; men i Hen-

seende til Fremtiden, da have vi ladet bemeldte Kjob-

"^ænd adyare om, at entholde sig fra denne Handel,

saafremt de ikke vil være underkastede hvad Ulei-

^^ghed deraf maatte flyde. Rentekammeret den 25.

Maji i 7991

1799.

25. Mai

Rentekammer-Skrivelse til Sysselmanden paa

^estmannoerne, ang. Jordbrug for denrie Embeds-
'^^and. Khavn 25. Mai 1799. — At det tillades

at beboe Jorden Stakkagerdi paa samme Vilkaar som
hans Formand i Embedet. - Rentek. Isl. Copieb. Litr. Z,
^r. 1010,

25. Mai

Forordning ang. Aflæggelsen af Tilhj emlings-

i Tyvs-Sager. Khavn 31. Mai 1799". —
Publiceret paa Althinget 1800 og Rubrum trykt i Althings-

^ogen s. A, Nr. xvil. 4, S. 21-22, jevnf. Minnisver& Tifeindi

454—455. ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for

Skalholts Stift 1800. - Siell.Reg. 84, 394*'-395. Original-Aftryk
^^os Schultz. Qvait-Forr. for 1799, S. 41—42; Schou XII,

Coll. Tid. 1799, S. 366-367.

FoRORDMNG, som befaler, at i Tyvs-Sager, som for-

fælges paa Justitiens Vegne, skulle de stjaalne Kosters

Eiere indstævnes, under Faldsmaals Straf, til at aflægge

^^^iis edelige Forklaring, om Kosterne ere dem fra-

^onnne imod deres Vidende oa Villie, eller ikke.

31. Mai.

) Rentek. Skriv, til Reahsations-Commissionen s. D., at ad-
vare de nævnte Kjobmænd: for Fremtiden at ^^entholde

sig fra at drive denne utilbørlige Handel", Copieb. sst.

Nr. 994.

') Plak. 28. Marts 1800.
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Vi Christian den Syvende &c. G. V., at Vi, i B^"

tragtning af, at der ved Domstolene ere forskjellig^

Meninger, angaaende Besvarelsen af det Sporgsmaal^

om Retterne have i Tyvs-Sager Magt til at tvinge den

Bestjaalne til at gjore sin edelig Forklaring, om de

stjaalne Koster ere ham frakomne imod hans Vidende

og Villie, — have fundet fornijdeut, i dette Tilfælde,

at bestemme følgende Regel:

Ligesom begge Vore Rigers Love, i 6. B. i 7. Cap.

8. 9. og 10. Art., fordre saadan edelig Bekræftelse af

Eiermanden (hvilket Bud udlrykkeligen er igjentaget

ved Forordningen af 21. Maji 1751 § 5), saa er det

og en naturlig Folgeslutning, al han ikke maa kunne

standse en Sag, som afJustiiien er bleven anlagt, eller

have Magt til ved sin Vægring at hindre dens Oplysning

og BeviisliggjOrelse, paa den Maade, som Lovene have

foreskrevet, uagtet det ve! slaaer i hans Magt, at efter-

give den Erstatning, ham kunde tilkomme af den Skyl-

dige; i hvilket Fald hans Udsigende saa meget mindre

kan ansees som partisk. - I Overeensstemmelse med

disse Grundsætninger befale Vi herved,' at naar Tyvs-

Sager forfolges paa Juslitiens Vegne, og de stjaaloe

Kosters Eier kaldes for Retten, til at erklære under

sin Eed, om Kosterne ere ham frakomne imod hans

Vidende og Villie, eller ikke, skal han dertil in.dstævnes,

, under Tvang afFaldsmaaks Straf, og ibvrigt dermed for-

holdes ligesom med Vidners Indvarsling. Hvorefter alle og

enhver Vedkommende sig allerund. have al rette. Givet

i Vor kgl. Residenlsstad Kjbbenhavn den al. Maji 1799-

1. Juni. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Laugthingets Forflyttelse til

Reykjavik. Khavn 1. Juni 1799. - isi. Copieb.

Litr. Z, Nr 1020. — Ved den i Minnisverc) Ti&indi II, 333

anfOrte Cancellie -Skrivelse til Stiftamtmanden 1. Juli 1799:

„ab lt)g[)ingib hér eptir skuli haldast i Reykjavikur kaupsta5"i

bkal udentvivl fotstaaes denne Skrivelse, da ingen Canc. Skriv*
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under det anfbrte Datam er expederet^ jevnf. Cancell. Skriv.

12. April 1800,

Det kgl. Danske Cancellie har begjært dette Kam-
tt»ers Tanker om Hr. Stiftamtm" Forslag af 12. Septbr.

p., ang. at opbygge et nyt Althingshuus paa Reykevig.

At Althinget for Fremtiden holdes paa Reykevig, isteden-

^oj* paa Oxeraaen, kan ikke andet end finde Bifald,

^en i Betragtning af den Vanskelighed og Bekostning,

'^et medforer, at opfdre Bygninger i Island, saml

^3 der rauligens i Tiden vil behoves flere offentlige

bygninger i Reykevig, saasom en Raadstue og deslige,

saa ere vi faldne paa de Tanker, at deslige Indrelnin-

S^r kunne forenes i een Bygning, og at det maaskee
1 den Henseende var tjenligt, at lilhandle sig paa Rey-

kevig Kjcibmand Siinckenbergs store Huus, som vi troe

kunde dertil være bekvem, saaledes at Kjobesummen
^l^v at udrede af Justitskassen og CoUectpengenes

^^nter, i det Forhold, at Justilskassen udreder pro rata

efter hvad af det Hele behdves til at holde Oberret
og Laugthing. Hr. Stiftamtm. anmodes tjensll. om at

lage denne Sag under nærmere Overveielse, og
derom meddele os sine Tanker. Rentekammeret den
^- Junii 1799. .

1799.

1. Juni.

Kongelig Resolution ang. UnderstSttelse af

almindelige islandske Collect. Khavn 5. Juni
I799,

•— I Forestilling 28. Mai bemærker Rentekammeret,

^t Stiftamtmanden i Island havde indberettet om en betydelig

Stormflo^^ Natten mellem 8. og 9. Januar, som havde anrettet

store Odelæggelser i Egnene omkring Faxebugten. Kirkerne
paa Nes og Hvalsnes bleve kastede omkuld af Stormen, lige-

ledes et Pakhus paa Keflavik; Handelshusene paa Bosand

,

(^asendar) bleve ganske odelagte af Storm og Sttgang, med
alle der gjemte Varer, den derværende Kjobmand Hansen
^^svild med Kone og Bbrn, og eet Menneske mistede Livet.

Over 90 Baade bleve bortskyllede af SOen alene i Guldbringe
Syssel

, og andre Steder henved 200 Baade
, og meget af det

'
* -24*

5. Juni.
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1799. kongelige Jordegods led betydelig Skade ved Oversvfimmelse.
* * «

*

6. Juni; Ogsaa ved Orebak (Eyrarbakki) anrettedes Odelaeggelser, og
""""^^^^^ Stiftamtmanden anslog Skaden paa hans eget private Jorde-

gods til 5000 Rd. — Amtmand Vibe havde og indberettet den

i Vester-Amtet anrettede Skade, navnlig paa Sydsiden af Snæ-

fells-J«kul, hvor SOen var gaaet fra 60 til 1500 Favne op paa

Landet; paa Stappen (Amarstapi) vare to Handelshuse ned-

styrtede, og paa Budenstad (Bu&um) var Odelæggelsen af Be-

tydenhed. Paa Nord- og Osteriandet var Skaden mindre. —
Kammeret anseer det især af Vigtighed, atafhjelpe det Tab, som

var skeet paa Fiskebaadene, og da islandsk Kjabmand P. Hol-

ter havde tilbudt, hvis han erholdt Forskud til Skib og Ladning,

at ville sende til de mest trængende Egne og der sælge Lad-

ningen, indstilles, at dette bliver paa visse Betingelser tilstaaet.

Rentek. Norske Belat. og Resol. Prot. 80, Nr. 45. — Resolu-

tionen er communiceret Stiftamtmanden og Amtmændene i

Island, samt Finantskasse-Directionen, Handels - Realisations-

Commissionen og Kjobmand Hblter, ved Rentek. Skrivelser

11. Juni 1799 (Isl. Copieb. Litr. Z, Nr. 1025-1027, 1028,

1031 og 1032); hgeledes er under s. D. Stiftamtmanden og

Landfogden givet Ordre til at lade en nt5ie Besigtelse foretage

over de skadelidte kongelige Jorder (Copieb. sst. Nr. 1029

—

1030). — Uddrag af Beretning om Stormfloden see Coll. Tid.

1799, S. 344—346, og den her anforte Resolution sst. S. 379-

381. Et kortfattet Rubi-um af Resolutionen i Algr. Ussings

Hoved-Register til Fogtm. Reskriptsaml. s, u. (Jsiand". Resolu-

tionens Indhold (paa Islandsk] trykt i Minnisverb Tl&indi II, 455.

Vi bifalde allern. indbemeldte Vort Rentekammers

Forslag om, at Kjobmand Peter HSlter maa ved Laan

paa 6000 Rd. af Collectpengene, og anden af bam an-

S(5gt Lettelse, understotles til at oversende for sin Reg-

ning en Ladning af Tommer, og andre lil Baadebyggerie

forni3dne Malerialier, lil Udliggerstederne i de mest

trængende Districter i Vesteramlet i Island, forsaavidt

muligt at afhjælpe den ved en Natten imellem den 8«

og 9. Januar d. A. opkommen stærk Storm og S5brud

foraarsagede Skade. Dog skal Amtmanden, til Lettelse

for de Skadelidte, have Indseende med, at Priserne

bestemmes saa billige som muligt Og tillade Vi der-



Kgl. Resol. ang. Collecten. 373

lios allern., at af Collectpengeue maa endvidere ud- 1799.

laanes indtil 2000 Rd., for af Stiftamtmanden og Amt- 5. Juni.

loanden, om saameget behøves, at uddeles til de

Beboere, saavel i forbemeldte Amt som i Scinder-Amtet,

hvilke efter noiagtig Undersøgelse maatte befindes at

inangle Udveie til at anskatFe sig Tcimmer til strax at

bcide paa den deres Baade eller Huse tilfoiede Skade,

itnod al de igjen tilbagebetale bemeldte Laan i taale-

^'ge Terminer, efter Stiftamtmandens nærmere Forslag.

Uddelingen af fornævnte 2000 Rd. bor skee efter rig-

tigt Forhold til hver af bemeldte Amter, og i Tilfælde at

Oster-Amtet skulde, efter Stift- og Amtmandens nærmere

Undersogelse, ogsaa befindes trængende til Uriderstttt-

telse, hvilket af de indlobne ufuldkomne Efterretninger

ikke her paa Stedet aldeles kan beddmmes, maa dette

Amt nyde forholdsmæssig en Part af bemeldte 2000 Rd.,

Og hvorefter da Repartitionen i det Hele indrettes.

Over Uddelingen skal Stiftamtmanden siden til Vort

Kentekammer indsende Specification, hvori kortelig

inaatte benævnes hvor enhver af de Skadelidte er bo-

sat, hvad Skade Enhver af dem har lidt, hvorledes hans

Tilstand er, og hvilken Hjelp ham er bevilget, og skulle

især de fattige Selveiere ved dette Laan understc5ttes.

^vad angaaer de skadelidte Jorder paa Vort Gods i

Guldbringe Syssel, da haver Stiftamtmanden derover

at lade afholde yderligere Besiglelses- Forretninger, og

at indsende disse med sit Forslag til Vort Rentekammer,

t'l videre Foranstaltning efter Omstændighederne. —
l^vrigt ville Vi allern. bemyndige Stiftamtmanden til, i

Tilfælde at nogle af de skadeHdte Leilændinger paa

dette Vort Gods skulde befindes særdeles trængende

t'i hastig Understøttelse, da hos Landfogden at requi-

^ere indtil 1000 Rd., for at uddeles som et Laan blandt

disse, da Vi ikke ville at Vore Leilændinger skulle tage

nogen Hjelp af Collectpengene. Kjobenhavn den 5.

Junii 1799.
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1799. Reskript til Stiftamtmand Olaf Stephensen

14. Juni. Biskoppen over Holum Stift, ang. Forening

af de to Bogtrykkerier i Island. Khavn 14. Juni

1799. — Publiceret paa Althinget 1800 og trykt i Althings-

bogen s. A. Nr. xvii. iil, S. 25—29; Uddrag paa Islandsk i

Minnisverc) Ti&indi II, 133—134. — Norske Tegn. 45 CXLV),

469 -470 (1799, Nr. 184). P. Pétursson Hist. Eccles. Island.

S. 199-201. Fogtm. VI. 10, 169—170.

Christian den Syvende &c. V. S. B. Os er aller-

underd. bleven foredraget en fra dig, Stiftamtmand

Steffensen, til Vort Danske Cancellie indkommen Fore-

stilling, hvoraf Vi have erfaret, at det Holum Bispestol

tilhorende Bogtrykkene er, saavel i Henseende til Bygninger

som Typi og ovrige til dets Drift horende Redskaber, i en

meget forfalden Tilstand, ligesom ei heller nogen op-

lært eller duelig Bogtrykker haves ved Værket, hvilket

Alt tildeels skal være en Folge af, at Sammes Vedlige-

holdelse er af flere Aarsager altfor byrdefuldt for Bi-

skoppen, der som Embedsmand desuden ikke kan be-

styre et saadant Værk med de Bekostninger, som en

privat Entrepreneur; hvorhos du tillige haver meldet,

at duy i Anledning af den forrige Biskops indtrufne

Dodsfald, har anseet det for din Pligt, at faae dette

Bogtrykkenes Tilstand nærmere underscJgt, for at bringe

i Erfaring, om det kunde bestaae, og da paa hvilken

for Publikum mest tjenhg Maade maatte være at holde

i behOrig Drift: ti! hvilken Ende du herover har ind-

hentet Amtmand Thorarensens og Stiflprovst Olavsens

Betænkning, som oplyser, at det ikke kan være gavn-

ligt at lade dette forfaldne Bogtrykkene bekoste videre

istandsat, eftersom Saadant ikke vilde lonne Umagen,

hvorimod de foreslaae, som del eneste Middel de vide

til en fordeelagtig Benyttelse af dette Bogtrykkene, at

faae det forenet med det af Landoplysnings-Selskabet

^i Island oprettede Bogtrykkene paa Sonderlandet, imod

et vist fastsættende aarligl Deputat, eller et forholds-
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"^^ssigt Udbytte af Selskabels aarlige Beholdning eller 1799.

Gevinst ved dets trykkende og sælgende Boger, saa- U. Juni.

'^f^es at Holums Bispestol blev Participant i dens med

Scinderlandske forenede Bogtrykkene, for V« eller

* *^et mindste Vs Deel af det Hele. ~ I Anledning af

*^vilket Forslag du tillige melder, at have indladt dig i

'^vvexling med bemeldte Landoplysningsselskab, som
^^^paa har tilkjendegivet, at være villig til at indlemme
holums Bogtrykkenes Levninger i sit nys oprettede viden-

skabelige Institut ^ samt deraf at tilstaae helst Holum

eller og, om saaledes blev befalet, Hoiums Stif-

^else, V4 Deel i Boger af den Fordeel, som hele Insti-

^"*^et efter Foreningen maatte faae til Beholdning, saa-

') For at vise Oprindelsen til denne Benævnelse, som langt

senere (1826) blev et af Hovedpunkterne i en skarp Feide,

maa det bemærkes, at i Minnisvert) Ti&indi II, 135-136
findes trykt et ^^Promemoria". til Stiftamtmand Olaf Ste-

phansson, som daværende Præses for det islandske

Landoplysnings -Selskab , dateret i Septembr. 1798 (i

dansk Oversættelse indsendt til Cancelliet), hvorved de

underskrevne Selskabets Stiftere: S. l>6rarinsson

(Amtmand over Nord- og Oster-Amtet) , M. Stephensen,

St. Stephensen og M. Magnusson (Stiftprovst), paa be-

nieldte Selskabs Vegne CtA^gT^^ f^^ss islenzka landsupp-

fræbingar félags") erklære, at de af Selskabets Midler

have besluttet at danne et offentligt videnskabeligt Institut

{or Island (opinbera visinda og upplysingar stiptan fyrir

Island), saaledes, at ikke alene Selskabets Indtægter fra næst-

kommende 1. Oktbr. (1798), dets Penge-Beholdning, trykte

Sager og Trykke-Materialier af alle Slags, af 1000 Rdlrs

^ærdie, men og hele Trykkeriet paa Leirårgarbar med
tilhf)rende Huus, er af Selskabet fra bemeldte Dag af hen-

^^gt og bestemt til det nævnte offentlige videnskabelige

l^istitut, om hvis nærmere Plan og Bestemmelse det for-

-beholdes Selskabet at raadslaae og beslutte paa dets næste

9-lmindelige Mode; dog knyttes den Betingelse til Over-

fl^^agelsen, at det nævnte Institut eller Stiftelse skal efter-

haanden indlcise Trykkeriet og dets Bygninger fra deres

nuværende Eier Bjcim Gottskalksson , overeensstemmende

^ed den med ham af Selskabet sluttede Contract.

4
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1799. fremt Amtmandens og Stiftsprovstens Forslag maatte

14. Juni. approberes, til Bedste for Holum Stift eller Stiftelse,

samt til almindelig Oplysning i Landet, Alt under fcil-

gende Vilkaar:

1) At det saaledes forenede offentlige Institut for-

bliver stedse under Landoplysnings-Selskabets Enebe-

styrelse. — 2) At det holumske Trykkeries Levninger

forblive indtil Afleveringen under forsynlig og sikker

Bevaring, og at det af Bogtrykkeriets Hytter eller andre

Materialier paa Holum, som Instilutet ikke kan bruge,

bliver realiseret ved Auction til det forenede Instituts

Fordeel. — 3) At den Andeel af Fordelen, som saa-

ledes i Boger tilfalder Holum Stift eller Stiftelse, be-

sørges, efter Selskabets Anviisning, ved Inslitutet af-

hentet og anvendt hensigtsmæssigen ved Bispestolens

Directeurer, uden at Nogen fra Holum Stift kan vente

mindste Deeltagelse i de ovrige Dele, som Instilutet

ene maa bestemme til videnskabelige Opmuntringer og

Understotlelser for Skalholts Stift. — 4) At Directeu-

rerne folge Selskabets vedtagende almindelige Grund-

regler, ogsaa for Holum Stift, dersom Udbyltet heller

blev forundt hele Stiftet, end indskrænket alene til

Holum Slillelse. — i>a Yi nu, efter disse og ovrige Os

foredragne Omstændigheder, Intet have imod, at det

Holumske Bogtrykkene, siden det hverken i mange Aar

har været det Almindelige eller Biskoppen til nogen

Nytte, ei heller formedelst locale Forhindringer kan

bringes til nogen varig Fuldkommenhed, bliver henlagt-

til og forenet med det Sonderlandske Bogtrykkene,

— saa give. Vi eder hermed lilkjende, at Vi allern. ville

tillade, at meerbemeldle Holumske Bogtrykkene maa

nedlægges, og dels Bygninger med Inventarium og Trykke-

JVIaterialier overdrages det i Island oprettede Landop-

lysnings-Selskab, for at forenes med det under Sammes

Bestyrelse værende Sonderlandske Bogtrykkerie, under

de af Selskabet tilbudne Vilkaar, dog at du, Stiftamt-

mand Steffansen, bestræber dig for, at Selskabet imod-
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^ager det Holumske Bogtrykkene for eu trodie Part imod

Værdien af det Scinderlandske; og ville Vi derhos end-

videre tillade, at den fjerde Deel, som maatte udkomme
af Fordelen, der ved begge disse Bogtrykkeriers for-

enede Drift udbringes, raaa i det Hele aarligen anven-

til at udbrede sand Oplysning i Holum Stift. —
t*erefler I eder allerunderd. have at rette, og Vedkom-

mende Saadant til Efterretning at tilkjendegive. Be-

falende &c. Skrevet i Vor kgL Residontsstad Kjoben-

havn den 14. Junii 1799.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf Ste- i5. Juni.

phensen og Biskoppen i Skalholts Stift, Geir

Vidalin, ang: Lon for Stiftprovstens Function

^ader Vacance. Khavn den 15. Juni 1799. —
Canc. Brevb. 1799, Nr. 2839, S, 795-796.

P. M. I Anledning af den fra Stiftsprovst Magnus-

^^n hertil indkomne Forestilling, angaaende hans Lon

% (ivrige Onakostninger. for den Tid, han som consti-

^ ^»^eret Biskop forrettede Bispe-Embedet udi Scbalholts

Stift
i Vacancen 1797*; — skulle man, efter at have

derom modtaget Hr. Stiftamtmands og D. BOiærv' Er-

. kl^ringj samt derom fort Brevvexling med det kongel.v

Rentekammer, herved tjenstligst melde, at da Bispe-

^tiken har. under Titel af Naadsens- Aaret, hævet fuld

^^8e i Vacancen. b'6r hun * ogsaa godtgjcire Provsten

*^^e alene hans Omkostninger efter Billighed, men og

'"^^i i Analogie med hvad Provsterne under forrige

^'^dretning
i delte Tilfælde nod, nemlig 100 Rd. Specie,

^^'egnet
i Forhold til hvad Bispestolens Indkomster da

^«nde anslaaes til, nemlig 700 Rd. Groner, imod den

^^esiemte Ltin, 1000 Rd. Courant, altsaa med 160

Det kgl. Danske Canceiiie den 15. Junii 1799.

) fi'a 4. August 1796 til 9. August 1797 efter Stiftprovstens

egen Angivelse.
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^799. Cancellie- Skrivelse til Amtmand Stephan

j. jum.
Thorarensen, ang. Forligelsesvæsenets Indretning-

Khavn 15. Juni 1799, — Cancell. Brevb. for 1799,

Nr. 284K S. 797,

P. M. I Anledning af Hr. Amtmands Skrivelse,

dat. 46. Febr. sidsll., hvorved De har indberettet Ind-

delingen af Forligelses-Comniissionerne i Oefjords Syssel

in. V.*, skulle man herved tjensU. melde, at Gancelliet

*3 IfGlge Amtmandens Indberetning havde han inddeeltOe^oi'^^

Sysseli 4Forligelses-Districterj og i hvert af disse beskikket

to Forligelses -Commissairer, samt forsynet hver Commis-

sion med en ,af ham selv gjennemdragen
,

forseglet og

authoriseret Protokol. I de andre Sysseler havde han

truffet Foranstaltninger til en lignende Indretning. De i

Oefjords Syssel indrettede Commissioner erholdt hver for

sig af Amtmanden fblgende Instrux:

(jAuthorisation, hvorved Præsten Hr.N. N. paa N.

og N, N. paa N, beskikkes til ForUgelses-Commissarier i

N. N. ForligeIses-District, som indbefatter N. N. Hepper-

Da det kgl. Danske Cancellie har, ved Skrivelse af^

25. Augusti f. A., bemyndiget og overdraget Amtmændene

i Island, at see Forligelsesvæsen et sat i Drift og Udfrfrelse

i de dem allem. anfortroede Amter, samt, i Overeens-

stemmeise med de om samme udkomne Forordninger, at

organisere og indrette Forligelsesvæsenet paa den Maade,

som bedst kunde eragtes at passe sig og komme overeens

med dette Lands særegne Omstændigheder og lokale For-

fatning: — saa, iffilge heraf, authoriseres og beskikkes

herved Præst Hr. N. N. paa N. N. og N. N. paa N
til, som Fredsrnæglere , at stige at bevirke Forlig i alle

for dem indankende civile Sager, hvad enten de maatte

angaae Odel, Eiendomme, Rettigheder, Gjeldsfordringer,

elier Andet, som, iftilge Lovgivningen om Forligelses-

væsenet, kan blive Gjenstand for Forlig. Men da de om
• Forligelsesvæsenet for Dannemark og Norge udgivne Anord-

ninger ikke, uden behfirige Indskrænkninger og Modifica-

tioner, kan tjene til Regel og Rettesnor ved det her ind-

førende Forligelsesvæsen : — saa ansees fornbdent, herved
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bifalder denno Deres ForanslaUiiing, ligesom det og, 1799.
^^^ler Deres derhos gjorte Indslilliog, kan overdrages 15. Juni.

nærmere at bestemme og fastsætte især dette Efterfdlgende,

til nbiagtig og ubrydelig Efterretning og Iagttagelse:

1) Commissionen holdes eengang hver Fjerding-Aar,

nemlig i Begyndelsen af Januarii, Apjil, Julii og Oktober

^aaned, hvorefter den saaledes kommer til at blive holdt

^ Gange om Aaret. — 2) Det District, som bestemmes
til ovenmeldte Commissariefs "Virkekreds, som Fredsmæg-
lere, strækker sig over eller indbefatter N. I^. Rapper, og

fiirer Navn af N. N. Forligelses-District. - 3) Det Sted i

I>istrictet, somCommissarierne selv helst maatte ville udkaare
til Commissionens Holdelse, bcir af dem, til Alles Efterret-

ning i det dem anfortroede Forligelses-District, kundgjOres

ved en Bekjendtgjoreise, som oplæses paa Kirkebakkerne,

samt tillige indberettes til Amtet. — 4) Den Dag, som i

begyndelsen i hver af de ovenskrevne Maaneder bestemmes

til Commissionens Holdelse, bor hver Gang 8 Dage i For-

veien tillyses fra Prædikestolene i Districtet, paa det at

Enhver, som maatte have Noget at andrage, kunde blive

vidende om den til Commissionens Holdelse bestemte Tid.

^ 5) Alt det ved Commissionen forefaldende Skriverie,

saavelsom Protokollen, forrettes og fores af den forste

Forlige]ses-Commissarius, men begge underskrive hvad i

^^rotokoUen forhandles. — 6) Naar den herhos til Brug

for Commissionens Handlinger folgende authoriserede Pro-

tokol er fuldskreven, bliver samme her til Amtet at ind-

levere, da Commissionen besbrges derfra igjen forsynet

nied en ny authoriseret Protokol. — 7) Ved hvert Aars

^Jdgang haver Commissionen at indsende til Amtet en

skriftlig Fortegnelse over de Sager, som ved Commissionen

i det forlobne Aar maatte være blevne foretagne og af-

gjorte, samt derved melde, hvilke der ere blevne forligte,

og hvilke henviste til ordentlig Rettergang, eller udsatte

^ed Commissionen. — 8) lovrigt har Commissionen at

i'ette sig efter den om Forligelsesvæsenet paa Landet i

Norge udgivne Forordning af 20. Januarii 1797, i alle de

Tilfælde, som denne Forordning kan være anvendelig her

i Landet, saavel som og efter de om Forligelsesvæsenet

herefter mueligen udgivende Befalinger, enten disse saa

1

1
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1799. Laugmand Steffensen at bescirge udgivet i Trykken et

^^""^J^
i det islandske Sprog oversat Udtog af Forordningen

af 20. Januarii 1797, af hvilken, efler Deres Forlangende,

herved fremsendes 30 Exemplarer. — Det kgl. Danske

Ganeeliie den 15.^ Junii 1799.

15. Juni. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen i Skalholts

Stift, Geiv Vidalin, ang. Jnrisdictionen i Ægte-

skabssager. Khavn 15. Juni 1799. — Bekjendt^

gjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1800, jevnf.

Minnisverb Tit)indi II, 456. Canc. Brevb. for 1799, Nr. 2843,

S. 797—798. Coll. Tid. 1799, S. 475j Fogtm. VI. 10, 176.

P. M. I Anledning af Deres Hiiiærv.' Prom., dat.

II. jVlarts sidsti., hvori Do foresporger, om de Sager,

der angaae Skilsmisser eller Ægteskabs-Forbrydelser,

bcir herefter samthg behandles af Sysselmanden og

Provsten i Herredet, lige efter Reskriptet af 15. Februar

maatte vorde udstædede af Hans Majestæt Kongen , det

kgl. Danske Cancellie, eller vedkommende Amts-Ovrighed. ^

Mfidrevalle-Kloster den 19. Januarii 1799. ^

S. Thorarensen."

I Åaret 1800 har Amtmanden indberettet til Cancelliet,

at have overalt ordnet og indrettet Forligelsesvæsenet i det

ham anbetroede Amt, og var saaledes Norder-Syssel bleven

inddeelt i 9 Forligelses-Districter
;
Hunavatns, Skagafjords

og Norder-Mule Syssel, hver i 6Districter, og Sbnder-Mule i

4 Districter. I de to sidstnævnte Sysseler var dog ikke

Forligelsesvæsenet kommet i Gang forend lAaret 1800, paa

Grund af deres lange Afstand fra Amtet. Enhver CommissioO

var bleven forsynet med en af Amtet authoriseret, gjcTi"

nemdraget og forseglet Protokol til Brug ved Forhandlin-

gerne. Cancell. 3. Departem. (Norske Justits-Departem.)

Extract-Protokol for 1800, Litr. A, Nr. 2093.

') paa Cancelliets originale Concept staaer ^,17, Junii", men

Skrivelsens Plads og Nummer blandt Collegiets Expedi-

tioner tyder paa Datum 15. Juni, hvilket Datum Brevbogen

ogsaa har, dog som Rettelse fra. „17. Junii",

1

I
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^788, eller af den verdglige Dommer alene, jfolge For.

3f ^.Decbr. 1797. — skulde man herved tjenstl. melde,

For. af 1. Decbr. 1797 bor tjene til Regel. Det kgl.

I>anske Cancellie den 15. Junii 1799.

1799.

15 Juni

Kongelig Resolntion ang. Laan af den is-

landske Collect til Laudets Forsyning. Frede-

nksberg 21. Juni 1799. - Den islandske Handels-

J^ealisations-Commission havde, ifcilge indhentede Underret-

ninger fra de islandske Kjbbmænd, antaget, at det Kjobmand
Hblter ved kongelig Resol. 5. Juni tilstaaede Laan af Col-

lecten vilde især komme Vesterlandets Forsyning tilgode, og

foreslog derfor at KjHbmand Siinckenberg ligeledes maatte

Wstaaes 6000 Rd. Laan, navnlig i den Hensigt at forsyne

Sbnderlandet
,

og isser Eyrarbakke Handelssted med Baade-r

tommer, hvilket Forslag Rentekammeret tiltræder fForestill.

11. Juni). — Rentekamm. Norske Relat. og Resol. Prot. 80,

Nr. 54.

Vi tillade allern." af'Kjcibmand Siinckenberg raaa

et Laan af Gollectpengene paa 6 til 8000 Rd., efter

^oi't Rentekammers nærmere Overlæg med Handels-

*^onamissionen, sættes istand til endnu i Aar at over-

sende en Ladning Tommer og ovrige Baadebygnings-

^Jaterialier til Forhandling paa Reykevig og Orebacks

Havne under Sonder-Amtet paa Vort Land Island, under

samme Vilkaar paa hvilke Vi den 5. d. M. have allern.

bevilget Kjobmand Peter Holter Understottelse i lige

Henseende. Friderichsberg Slot den 21. Junii 1799*.

21. Juni.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden over i. juii.

Island, ang. Laugthingets Forflyttelse til Reykja-

O Benne Resolution er communiceret den islandske Handels-

Realisations-Commission og Finants-Kasse-Directionen ved

Rentek. Skrivelser 25. Juni (Ish Copieb. Litr. Z, Nr,

1039) og 17. August (Copieb. sst. Nr. 1045).

r
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^799. vik. Khavn den 1. Juli 1799.— see Rentek. Skriv.

12. Juli. Forordning for Norge , ang. Formildelse

Legemsstraffe. Frederiksberg den 12. Juli 1799.

— Denne Forordningj hvis fuldstændige Titel er : j^ForordninS

for Riget Norge, hvorved den legemlige Straf, som de ældr^

Lovgivninger bestemme i Hensigt til dem, der ei formaae at

udrede idomte Boder, forandres og formildes", er publiceret

paa Althinget 1800, og Rubrum trykt i Althingsbogen s, A. Nr*

XVII. 5, S. 32; jevnf. Minnisverb Ti'&indi III, 456; ligeledes

bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1600,

men saavidt vides er den aldrig bleven anvendt i Island«

Norske Reg. 69, 320-322, Original- Aftryk hos Schultz:-

Coll. Tid. 1799, S. 497-500. Qvart-Forr. for 1799, S 140^

143; Schou XII, 565—567.

20. Juli. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen og Biskoppen over Skalholts Stift*

GeirVidalin, ang. Bopæi for Biskoppen. KhavO

20. Juli 1799. — Canc. Brevb. for 1799, Nr. 34S7,

S. 1214-1215.

P. M. Efter al have i Anledning af Hr. Stirtbefa-

lingsm." Forestilling i Skrivelse hertil af 18. August

4796 om Opbyggelsen af et anstændigt Vaaningshuus '

Reykevigs Kjobslæd for Biskoppen over Skalholts Stifte

som ifølge Heskr. af 29. April 1785 § \ og 3 der skal

være bosiddende, indhentet saavel det kongelige Rente-

kammers som Finants-Collegii Tanker, skulle man, '

Overeensstemmelse hermed, herved tjenstl. tilmelde Hr.

Stiftbefalingsm. og D. Hciiærv. til behagelig Efterretning-

at det for det fcirste og indtil videre kan tillades Bi-

skoppen at boe paa Ellidavatn, og tilstaaes i Husleie

..Renterne af de 1200 Rdlr., som ved fornævnte Reskript

ere bestemte til en Bispebolig paa Reykevig. Det kgl*

, Danske Cancellie den 20. Julii 1799.
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Cancellie CircuIaire <il samtlige Stiftbefalings- 1799.

^^nå og Amtmænd i Danmark, Norge og Is- 27, Juli.

I^»d m. fl,, ang. Prokuratorers Mode ved For-

iigelses-Commissionerne. Khavn 27. Juli 1799.
"~- Ikke publiceret i Island. Cancell. Brevbog for 1799, Nr.

3500", S. 1263—1264. Original -Aftryk paa et Ark i Folio.

Coll. Tid. 1799, S. 477 (men uden at nævne Island)
;
Fogtm.

^I. 10, 225-226.

P. M. Da der til Cancelliet er indkommen Fore-

sporgsel
, om Procuratorer kan tillades at mcide ved

^orligelses - Gommissionen, deels som Laugværger for

Enker, og deels som Curatores bonorum i Stervboer ; —
skulde man i den Anledning tjenstligst melde: At

s^^m Laugværger for Enker bor Procuratorer ei antages

Mcide ved Forligeises-Gommissionen, efterdi de da

Pi'o formå kunde laane Navn af Laugværge dertil. Men
derimod kan en Procurator vel m5de ved Forligelses-

*^otnmissionen som Curator bonorum for et Bo, naar

dertil af vedkommende Skifteret, Greditorer eller

^i'vinger bemyndiges ved ei udtrykkeligt Mandatum,

efterdi ingen Anden kan, saa fuldkommeligen som han,

have noie Rundskab om Boets Forfatning. Det kongelige

^^anske Gancellie den 27. Julii 1799.

Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftbefalings- lo. August.

^*nd og Amtmænd i Danmark, Norge og Is-

^^^^d m, fl.^ ang. Udbetalingeo af Præmier for

Dniknedes Redning. Khavn 10. August 1799.
Ikke publiceret i Island. Canc. Brevb. for 1799, Nr. .S703,

S. U21-U22. Original-Aftryk paa et ArkiFoUo. Coll. Tid.

^'^99, S. 511; Fogtm. VI. 10, 244-245.

M. Da det kongelige Finance-Goilegium under

f. M. har tilmeldet Gancelliet, at det har anmodet
det kongelige Rentekammer og den kgl. Finance-Gasse-

I^irection om at tillægge samlhge kgl Gasserere og Oppe-
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1799, bcirselsbetjente i Danmark og Norge Ordres om, at ud-

betale den ved Placaten af U. Seplbr. f. A. for til-

syneladende druknede Menneskers Redning udlovede

Præmie, naar det med Stiftamtmændenes Attest i Kjob-

stæderne, Amtmændenes paa Landet og i de ander

dem hejrende Kjbbstæder, samt Magistratens her i Sta-

den, i ethvert Tilfælde, godtgjores, at den, der fordrer

Præmien, i Overeensstemmelse med Plakaten er beret-

tiget til at nyde den, saa skulle man herved tjenstligst

tilmelde (Tit.) saadant til fornoden Efterretning, forsaa-

vidt den Dem anbetroede Jurisdiction vedkommer; dog

maa der i ethvert saadant Tilfælde forst gjcires Ind-

beretning derom her til Cancelliet, til nærmere Appro-

bation, forinden Præmien udbetales. Det kgl. Danske

Cancellie den iO. August 1799.

16, August. Bevilling for Magnus Ormsson, som Apothekcf

i Island. Frederiksberg den 16. August 1799.

— Norske Reg. 59, 374^—375.

Vi Christian den Syvende &c. G. V. At eftersom

Magnus Ormsen, Provisor ved Næs Apothek udi Vort

Land Island, hos Os allerund. haver anholdt om,
F

han, som i 30 Aar har tjent vedj samme Apothek,

efter at være exaraineret af Landphysico der paa Ste-

det, under 24, Januar 1794 er forundt Vor allern. B^'

villing, at maa uden videre Examen nedsætte sig soro

Apotheker i Island, maa ansættes som Apotheker ved

bemeldte Næs Apothek i afgangne BjOrn Johnsens Sted;

— da ville Vi, efter saadan hans gjorte Ansbgning og

Begjæring, samt den af Collegio medico derover med-

delte Betænkning, allern. have bevilget og tilladt, lige-

som Vi og hermed bevilge og tillade: at fornævnte

Magnus Ormsen maa være Apotheker ved meerbemeldte

Næs Apothek i Island, i den forrige Apotheker afddde

BjSrn Johnsens Sted, paa folgende Vilkaar:
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^) At han af Gollegio medico forsynes med In- 1799.

slruction om de behovende Medicamenter,. samt siden 16. August

forestaaer Apotheket under vedkommende Amtmands
Opsi Og Landphysici Tilsyn, hvilken sidste ogsaa aarlig

^'isiterer Apotheket paa den ellers i Rigerne anordnede

^% brugehge Maade. — 2) At de 200 Rd. af Vor Kasse,

som ere ved allern. Resol. af 18. Marts 1760 skjænkede

frie Medicamenter for de Fattige i Landet, samt de

Rd., som ifcilge Octroyen af 15. August 1763, dens

^S. Post, udbetales af Handelen til Medikamenters Jnd-

'^j^b tn. V., tilsammen 400 Rd., maa overlades Apothe-

k*^ren til Administration, imod at han bliver ansvarlig

til Medikamenternes Forskaffelse, samt at han for samme
^^^^ig aflægger vedbcirlig Regning, som af Landphysico

Revideres, og siden af ham og vedkommende Amtmand
attesteres, dog at Apothekeren allern. tillades heraf at

^yde 50 Rd. aarlig til Lcin for. sig, uden derfor at af-

Regnskab. Men herved udelukkes alligevel ikke

^ndre fra i Fremtiden at indrette flere Apotheker i Is-

^3nd, xx^Qv engang Omstændighederne hertil kunne give

^Qledning. — Thi skal han være Os, som sin absolute

^% souveraine Arve-Konge og Herre, huld og tro, Vort

Vort kongelige Arvehuses Gavn og Bedste soge, vide

ramme, Skade og Fordærv af yderste Magt, Evne
^8 Formue hindre, forekomme og afværge. 1 Særde-
leshed

skal han tilforpligtet være, altid at holde et for-

svarligt Apothek der paa Næs i Island, og at rette sig

®^ter deø om Apothekerne allern. udgangne Forordning,
^^^t den befalede Taxt i alle Maader, item ikke for

^
at aabenbare hvad samme hans Apotheker- Em-

^^es Forretninger vedkommer og b'6r at holdes hem-

men sig som det en ærlig, tro og oprigtig Apo-
eker egner og vel anstaaer, tilborligen skikker og

<^rholder, efter den Eed han Os derpaa gjort og aflagt

^^^) saafremt han ei derfor vil stande til rette som
^^^b(ir. Hvorefter de Vedkommende sig allerund. ha-
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4799, ver at rette. Forbydende &c. Friderichsberg den 16.

iTT"

—

\ August 1799.
16, August. ®

27. Septbi. Forordning om Trykkefrihedens Graendser.

Frederiksberg 27. Septbr. 1799^ — Publiceret paa

Althinget 1800, og Rubmm trykt i Åltbingsbogen s. A. Nv-

XXIII. II, S. 41, jevnf. Minnisver& TOindi II, 456; ligeledes

bekjendtgjort i Synodalforsamlingen for Skalholts Stift 1801.

Siell. Reg. 84, 670*-678. Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-

Forr. for 1799, S. 307-3183 Schou XII, 673-688. CoUeg.

Tid. 1799, S. 625-636.

FoRonDNiNG, som nærmere forklarer og bestemmer

Trykkefrihedens Grændser.

Vi Christian den Syvende &c. G. V. At, ligesom

det i Almindeh'ghed er Vort Onske- og Vor Villie, a*-

enbver af Vore kjære og troe Undersaatter skal nyde

al den Frihed, som kan bestaae med Orden i Staten;

saa ynde Vi og især Trykkefriheden, fordi Vi ansee

denne som det virksomste Middel til at udbrede OplyS"

ning og almeennyttige Kundskaber iblandt alle Borger-

Klasser. Med Hensyn til at fremme en for Menneske-

heden saa velgjOrende Sag_, have Vi, kort efter Vor

Regjerings Tiltrædelse, ophævet Censuren, og derved

aabnet Vel for enhver oplyst og retskaffen Mand, til a*-

kunne meddele offentligen Resultaterne af sine Grandsk-

ninger, og ubehindret yttre sine Tanker og Meninger,

om hvad der kunde bidrage til det almindelige Bedste.

Men, ved ubegrændset Frihed maatte Pressen blive

allehaande uædle Lidenskabers Værktoi, til skadelige

Fdlger for den offentlige Rolighed og den private Sik-

kerhed. Trykkefriheden maa altsaa, ved Lovens For-
* *

skrift, ledes til Almeenvel, som er dens Oiemærke, og

den maa, som endeel af den offentlige Underviisning,

') Canc. Skriv. 12. Oktbr. (kgL Resol. 4. Oktbr.) 1799;

Privileg. 8, Novbr. 1799. — For. 9. Mai 1855.
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være Regjeringeos Tilsyn undergiven. Det paaligger 1799.

derfor, som Konge og Lovgiver, at sætte Skranker 27. Septbr.

for dens Misbruge, saaledes at den ei skal udarte til

^(>ilelos Frækhed, og blive et Middel for Ondskab, til

kunne, ustraflfet, undergrave Statens Grundstdtter, og

forstyrre den borgerlige Sikkerhed, der staaer i uad-

skillelig Forbindelse med sand Borgerfrihed. Imod saa-

danne Misbruge have Vi igjentagne Gange advaret, især

ved Reskriptet af 3. December 1790. — Men Vi erfare

ttied yderste Mishag, at Vore Lovgivninger desangaaende

^udnu uden Ophor overtrædes, og at nogle ildesindede

Personer med strafværdig Frækhed dagligen antaste og

f'^rhaane All, hvad der, i ethvert Borgersamfund, er hel-

^*gt og aglbart, samt jevnligen udbrede falske Fore-

stillinger, og sdge at forplante vrange Meninger om de
for Mennesket og Borgeren vigtigste Gjenstande, hvor-

med den mindre oplyste Deel af Almuen, især den

uerfarne Ungdom, letteligen kan misledes og fordærves.

Vel forebyggges saadan Udaad allersikkerst ved

Skrifters Censur, fcirend de til Trykken maae befordres;

da dette Middel medfcirer en ubehagelig Tvang
for enhver god og oplyst Mand, der har Lyst til at gavne

^^ed sine Indsigter, ville Vi ikke gj5re Brug deraf,

'derimod ville Vi forsbge, saa bestemt og nSie, som

•^uehgt, nærmere ved Lov atsfastsætte Trykkefrihedens

^raandser, og at tilfdie passende Straffe for dem, som
^ove at overtræde Vore landsfaderlige og velmeente

^uds Forskrifter. — lOvrigt have Vi besluttet, at for-

'nilde de Straffe, der ere fastsatte i D. L. 2. B. 21. Cap.

Art., N. L. 2. B. 20. Gap. 4. Art., samt D. og N. L.

^' 1. Gap. 7. Art,, saavelsom D. og N. L. 6. B. 4.

*^^P' 1., 2. og 9. Art., for saavidt disse kunne taale

f'ormildelse, uden at forfeile deres Hensigt; hvorimod

med Hensyn til at værne kraftigen om den borger-

**ge Agtelse, som er en af de helligste Rettigheder

i Borgerselskabet, have anseet det fornddent, at an-

vende legemlige Straffe imod grove Æreskjændere.

26»
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1799. Og, som det har viist sig, at lumsk og nedrig Ondskab

27. Septbr. i Almindelighed sbger Skjul under Anonymitet; men

Retfærdighed fordrer, at Enhver bOr vedstaae hgesaa

vel det, han lader ofFentligen trykke, som hvad ban

skriftligen eller mundtligen yttrer, og at han altsaa ikke

mindre bor være sil Navn bekjendt i hiint, end i disse

* sidste Tilfælde; saa ansee Vi det tjenligst, at forbyde

al Anonymitet, og at paalægge Enhver, der udgiver

noget trykt Skrift, den Pligt, at nævne sig. — 1 Over-

eensstemmelse med foranforte Grundsætninger, befale

Vi, som fiilger:

1) Hvo, som befindes, i noget ved Trykken ud-

givet Skrift, at tilskynde eller raade enten lil Foran-

dring i den, ved Fædrenelandets Grundlov bestemte

Kegjeringsform, eller til Opstand imod Kongen, eller til

at imodsætte sig Kongens Befalinger, b'6v have sit Liv

forbrudt. — 2) Dersom Nogen, i et trykt Skrift, laster,

forhaaner, eller stiger at udbrede Had og Misnoie imod

disse Rigers Gonstitution, eller imod Kongens Regjering,

enten i Almindelighed, eller i enkelte Handlinger, da

straffes han med Landsforviisning; og dersom han,

efter at være f5rt udenfor Grændserne, igjen indfinder

sig i Kongens Riger og Lande, uden dertil at have er-

holdt Tilladelse, bor han arbeide i Jern sin Livstid. —
3) Dersom Nogen, paa lige Maade, laster eller forhaa-

ner monarkisk Regjeringsform i Almindelighed, skal

han dommes til Landsforviisning, fra 3 til 10 Aar, J

Forhold af Forseelsens stiirre eller mindre Grad. —

-

4) Omendskjdndt Vi, for Vor egen Deel, foragte person-

lige Fornærmelser imod Os selv, og Vi vide, at de

kongelige Prindser og Prindsesser tænke i denne Hen-

seende Hgesom Vi, saa kunne Vi dog, som Lovgiver,

ikke forbigaae, at fastsætte Straf for saadan Forbry-

delse; Vi befale derfor, at dersom Nogen ved Trykken

soger at udbrede beskjæn\mende eller fornærmende

Bygter imod Kongens, eller Dronningens, eller de kon-

gelige Prindsers og Prindsessers Personer, da skal den
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Skyldige dorames til Landsforviisning, enten for be- 1799.

standig, eller fra 3 til 10 Aar, i Forhold af Forbrydel- 27. Septbr. •

sens Grad. — 5) Hvo, som udgiver noget Skrift, der

sigter til at nedbryde Læren om Guds Tilværelse og

menneskelige Sjæls Udcidelighed, saa og de, der i

^-^ykte Skrifter laste eller forhaane den christelige Re-

'ifiions Lære, som, ifolge Vore Rigers Constitution og

f-andets Love, skal fortrinligen beskyttes og haandthæves,

bSr straffes raied Landsforviisning fra 3 til 10 Aar. —
da Vi ville, at ethvert andet Religions-Samfund, som

taales i Vore Riger, ogsaa skal nyde Reskjærmelse i

^eres Gudsdyrkelse; saa befale Vi, at dersom Nogen

s<3ger at forarge saadanne Menigheder, ved at drive

Spot med deres Troesbekjendelse eller Religion, skal

tien Skyld ige, naar det paaklages, straffes med Fæng-

sel paa Vand og Brod fra 4 til 14 Dage. — 6) Dersom

Nogen, i trykte Skrifter, udbreder lognagtige Beretnin-

ger om nogen vigtig Deel af Statens Tilstand, eller om

Regjeringens Beslutninger og Foranstaltninger, skal han

d(5mmes til at arbeide i Forbedringshuset fra 2 Maane-

der til 2 Aar, i Forhold af den Skade eller Uleilighed,

Som den udspredte lognagtige Efterretning kunde have

tilsigtet, eller, efter dens Beskaffenhed, have forvoldet.

—
, 7) Da Vi aldeles ikke ville, at redelige og oplyste

Mænd skulle hindres fra, med Frimodighed og Anstæn-

dighed offentligen at lilkjendegive deres Tanker, om
hvad der, efter deres fndsigt, kunde bidrage til at

fremme det almindelige Bedste; saa skal det ei heller

være Nogen forbudet, at yttre sin Mening, angaaende

hvad han troer der kunde være at forbedre eller

rette i Landets Love, Anordninger og offentlige ind-

retninger; dog fcilger det af sig selv, at Forfatteren

bor udtrykke sig med Beskedenhed, og ei tilsidesætte

den Ærbodighed, han, som Borger og Undersaat, er

Regjeringen og Lovgiveren skyldig. Skulde Nogen for-

see sig herimod, ved at skumle med Bitterhed over

Regjeringen, eller ved at indklæde sine Anmærkninger

H
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1799. over dens Foranstaltninger i utilborlige og usommelige

27. Septbr. Udtrykke, men dog ikke i den Grad, at han kunde

ansees efter '2. §, da b'6r han dommes til at sættes

i Fængsel paa Vand og Brod, fra 4 til 14 Dage. —
8) Dersom, i Vore Riger, noget Skrift vorder trykt, der

fornærmer fremmede, i Venskab med Os værende,

Magter, enten ved at laste og forhaane de regjerende

Personer, eller, uden at nævne sin Hjemmel, at tillægge

saadanne Regjeringer uretfærdige og skammelige Hand-

linger, da straffes den Skyldige med at arbeide i For-

bedringshuset fra 3 Maaneder til 3 Aar, efter Fornær-

melsens Grad. — 9) Udgives noget trykt Skrift, hvorved

Sædelighed og Blufærdighed krænkes, straffes Forfatte-

ren med Fængsel paa Vand og BrQd, fra 4 til i 4 Dage.

— 10) Fremfores der, i trykte Skrifter, Beskyldninger

imod Vore Gollegier, Retter, eller andre Embedsmænd,

deres Embedsforvallning angaaende, da ville Vi. at Sa-

gen, saafremt ilen er af Vigtighed, skal Os foreslilles,

til Overveielse og Beslutning, om den bor nærmere

undersoges
,

paa det at Enhver , som findes skyldig)

kan blive draget til Ansvar og fortjent Straf. — Icivrigt

skal enhver Embedsmand være pligtig til, naar han

beskyldes for Uretskaffenhed i hans Embedsforelse,

fralægge sig samme ved Dom [hvortil ham skal gives

beneficium processus gratuiti), da Vi forbeholde Os,

efter Omstændighederne, at afgjore, om han, indtil Sa-

gen er paakjendt, maa vedbhve at forrette sit Embede,

eller han, i Overeensstemmelse med D. og N. L. 3. B.

4. Gap, 4. Art., skal afholde sig derfra imidlertid. Men,

dersom Beskyldningen er i hcii. Grad fornærmelig, og

.' det derhos er aabenbart, eller sandsynligt, at den er

falsk, da ville Vi, især naar den angaaer Vore Golle-

gier, Retter, eller vigtigste Embedsmænd, lade Skriftets

Forfatter tiltale ved General-Fiskalen, eller en anden

dertil beskikket Actor. — Det fcilger ellers af sig selv,

at den Tiltahe, saavel i dette Tilfælde, som i enhver

anden privat Injurie-Sag, bbr, naar den af ham gjorte
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beskyldning er bestemt, være berettiget til at bevise 1799.

t^ens Riglighed. — Dersom Injurianten derimod intet 27. Septb

Vist eller individuelt Factum har opgivet, men ikkun
Bjort ubestemte Beskyldninger imod Embedsmanden,
6iler en anden Medborger, kan det ei tilstædes ham,
under Paaskud af at ville fore Beviser, at anstille In-

^liisition over den, hvis Rygte han har angrebet. —
Fornærmelser, som lilfoies private Personer, ved

Trykkefrihedens Misbrug, overlades til de Vedkommende
^^Iv at paatale ved Lovmaal. Men, da det er magl-

paaliggende for Os og det Almindeh'ge, at Vore Embeds-
^øends Rygter ere ubesmittede, skulle de være pligtige

1*1 naar der endog blot gjores ærerorige Beskyldninger

*mod deres private Gharacteer og Handlinger, at fra-

'^gge dem samme ved Dom. — 12) Ligesom Ære-
s^jfenderie og uforskyldte Angreb paa Medborgeres
gode Navn og Rygte ero, med Hensyn til Virkningen,

^ere krænkende for de Vedkommende, naar samme
kundgjcires offentltgen ved Trykken, end naar de blofc

'^undtligen fremfores: saa er og Forbrydelsen, fra Mo-

^alitetens Side betragtet, stirre i det fcirste end i det

^itiste Tilfælde, efterdi Handlingen da udfOres med
Overlæg; Straffen (hvis Oiemærke er: at værne om
^en borgerlige Agtelse) bcir altsaa fastsættes i Forhold

tiertil. — vj befale derfor, at Hvo, som i et trykt Skrift

tillægggp
nogen uskyldig Mand saadanne ærerOrige Be-

skyldninger, som Lovens 6. B. 21. Gap. 2., 3. og 7.

^^1- onihandle, skal, naar Beskvldnineen er i hoieste

serekrænkende, og dertil ei er givet mindste An-

ledning
fra den Fornærmedes Side, foruden den Straf,

foreskrives i bemeldte Artikler, dommes ti) Tugthus-

Arbeide^
fra 2 Maaneder til 2 Aar, efter Sagens Be-

skaffenhed; og, dersom Forseelsen er af det Slags, der
^odes anfdrt i bemeldte Gapitels 4. Artikel, da straffes

*^en Skyldige med tilstrækkelige Pengeboder, fra 50 Rd.

^000 Rd. til Stedets Fattige, i Forhold af Fornær-
melsens Grad. — 13) Dersom det Strafværdige eller
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1799. Fornærmende i et Skrift er indklædet i Aliegorie ellor

27. Septbr. Ironie, hvoraf dog Meningen og den onde Hensigt er

umiskjendeligj da skal Forfatteren dcimmes skyldig til

samme Straf, som om han havde udtrykket sig ligefrem

02 uden Forstillelse. Men , dersom det kan ansees

tvivlsomt, om Meningen deraf er strafværdig eller for-

nærmelig, skal Dommeren, i at frikjende Forfatteren for

Straf, foreholde ham hans Uforsigtighed, i Doms -Slut-

ningen, og advare ham, at bruge herefter bedre Over-

læg i hvad han maatte skrive. — 14) De Bestemmelser,

der indeholdes i 9. og 13. §, gjælde ogsaa om usæd^-

lige og allegoriske Kobber- og Træsnit -Stykker, eller

andre Billeder, som falholdes eller udgives. — Paa

disse skal ofi;saa Kobberstikkeren sætte sit Navn, under

Straf af 200 Rdlrs. Boder til Stedets Fattige. — 15) Ingen

maa udijve Bogtrykker- Konsten, uden dertil at have

erholdet Vort eget Privilegium, som udfærdiges igjen-

nem Vort Danske Cancellie; og de nu værende Bog-

trykkere, der ei allerede ere privilegerede, kunne, paa

Ansøgning, vente samme gratis meddeelte. — 16) En-

hver, som lader trykke noget Skrift (lidet eller stort),

skal paa Titelbladet nævne sig som Forfatter, ved sit

fulde Navn, Embeds- eller anden Charakteer, eller Haand-

tering, samt om han selv, eller hvilken anden er For-

lægger; saa skal og Stedet, hvor Skriftet er trykket,

tillige med Bogtrykkeren nævnes, liivrigt maa Intet

trykkes uden hos de privilegerede Bogtrykkere. —
Dersom Nogen handler herimodj skal Skriftet confisque-

res, og saavel Forlæggeren som Bogtrykkeren ddmmes

til at bede 200 Rd. til Stedets Fatligvæsen, samt des-

foruden til lige Straf med Forfatteren, ifald Indholdeo

af det udgivne Skrift befindes at være strafværdig. —

'

17) Forlæggeren og Trykkeren af et Skrift skulle ogsaa

t>egge indestaae for, at den derpaa navngivne Forfatter

er den sande, samt at han, dersom Skriftet paatales,

er og forbliver tilstede, saa at han ved Lovmaal og

Dom. kan drages til Ansvar og Undgjældelse for dets
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Indhold. — Brisler saadan Hjemmel dem, da skulle 1799.

slaae i Forfatterens Sted, og dcimmés til at lide den 27. Septbr,

Straf, som vilde have rammet ham, ifald han havde

været tilstede. — 18) Dersom Nogen er sat under .lu-

stitiens Tiltale, formedelst Misbrug af Trykkefriheden,

ingen Bogtrykker antage et Skrift fra ham til Tryk-
«

^^og, saa længe han staaer under offentlig Anklage,

mindre en bosiddende Borger giver sin skrifthge

Erklæring, al ville indestaae for Skriftets Indhold. I

Mangel af saadan Borgen skal Bogtrykkeren staae til

Ansvar, og dommes, ligesom om han selv var Forfatter.

Skriftet. — Naar Justits-Action anlægges imod Nogen,.

*^or Misbrug af Trykken, skal samme derfor strax be-

kjendtgjcires til Vedkommendes Kfterretning, i alle inden-

rigske Aviser, fra den Ovrighed som befaler Actionen.

^ ^9) I alle Journaler og periodiske Blade skulle ikke

^lene Forlæggeren og Bogtrykkeren, men tillige Forfat-

teren af hver Artikel, saavel som Redacteuren, nævnes;

hvilken sidsle skal slaae til Ansvar lige med Forfatteren,

hvad der indfores i Journalen eller Bladet. — I

Aviser eller offentlige Tidender skal Redacteuren paa

%e Maade nævnes, og være ansvarlig for Indholden,

tilligemed Udgiveren. — De, som forsee sig herimod,

straffes efter denne Forordnings 16. §. — 20) Ingen

^^^^ efter at han ved Dom er bleven kjendt skyldig i

Overtrted else af denne Vor Anordning, lade noget Skrift

trykke, forinden Manuskriptet er blevel foreviisl Stedets

'^olitiemester, og af ham paategnet, at det maa trykkes;

hvilken Paategning skal aftrykkes paa det forste Blad.

l^tirsom en Bogtrykker handler herimod, og trykker

*^Of?et Skrift for en Forfatter, der saaledes er bleven

t^timi, uden at Manuskriptet findes paategnet af Politie-

"H^steren, da skal han have sit Privilegium forbrudt,

^8 desuden, ifald Indholden er strafværdig, ddmmes til

''Be Straf med Forfatteren. Og paa det at
,

ingen

bogtrykker skal kunne undskylde sig med Uvidenhed
i dette Tilfælde, befale Vi, at enhver Ret, som dcimmer
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1799. Nogen enten til Straf elier Advarsel, for Misbrug af

27. Septbr. Trykken, skal, paa den Skyldiges Bekostning, uophol-

deligen lade Doms-Slutningen bekjendlgjcire i alle inden-

landske Aviser. — lovrigl skal den Forfatter, paa hvil-

ken foranforte Regel er anvendelig, være forbunden til

at levere Politiemesteren 2 Exemplarer af Manuskriptet,

hvoraf denne beholder det ene (der bor være umaku-

leret, og forsynet med Forfatterens Navn) til sin Sikker-

hed, for at afværge, at ikke det af ham paategnede

Exemplar skal kunne forfalskes ved Forandringer eller

Tilsætninger. — 21) Naar et Skrift, formedelst dets

strafværdige Indhold, paatales af Juslitien, skal det være

Pligt for Enhver, der har samme til Forhandling eller

Uddeling, efter offentlig bekjendlgjort Advarsel, ufor-

t(3vet at aflevere til Stedets Politiemester alle de Exem-

plarer deraf, som han har i sin Værge. Disse skulle

forblive under Politiemesterens Bevaring saalænge, indtil

Sagen ved endelig Dom er afgjort; og dersom da For-

fatteren vorder aldeles frikjendt, tilstilles de igjen

Vedkommende; men i det modsatte Tilfælde foran-

stalter Poliliemesteren dem opbrændte. — Skulde No-

gen, efter at den offentlige Opfordring til at aflevere

et saadant Skrift er skeet, desuagtet vedblive at ud-

dele eller falholde det, eller at have tilbageholdt Ex-

emplarer deraf, da skal han derfor bcide 500 Rd. til

Stedets Faltigvæsen. — Skeer det oftere, da boder han

dobbelt saa meget, og skal tillige, ifald han er Borger

eller privilegeret Boghandler, have sit Borgerskab eller

Privilegium forbrudt. — 22) Hvo, som forlægger, tryk-

ker, falholder eller uddeler noget Skrift, der ved Dom

er kjendt strafværdigt, skal ansees efter denne An-

ordnings 17. §. — 23) Dersom nogen Vor Undersaat

lader udenlands trykke noget Skrift, hvis Indhold er straf-

' værdig, ifcilge denne Vor Anordning, da skal baade

Forfatteren og den, der falholder eller uddeler et saa-

dant Skrift i Vore Riger og Lande, ansees med den

samme Straf, som om det her i Landet var udgivet. —
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Ingen maa i det Danske Sprog oversætte noget 1799.

Skriftj der indeholder Forbrydelser imod denne Forord- 27. Septbr.

I^'^gs i., 2.^ 3.^ 4,^ 5. og 9. §. Hvo som handler her-

imod, skal straffes, som om han selv havde været

forfatter. — lilvrigt skulle Oversætteres Navne, ligesom

Forfatteres, anfores paa Skriftets Titelblad. — 25) Dersom
^ogen falholder, eller paa andre Maader uddeler Haand-

skrifter, hvis Indhold, ifald de vare trykte, maatte ansees

strafværdig, da skal saadant Paafund, til at undgaae

dirkningen af denne Vor Anordning, ikke fritage enten

Forfatteren eller dem, der sælge og uddele deslige

Haandskrifter, fra Straf; men de Paagjældende skulle

ansees paa samme Maade, som om de havde kund-

gjort dem ved Trykken. — Hvo, der opslaaer Skand-

skrifter, dftmmes efter Lovens 6. B. 21. Gap. 8. Art.;

hvilken dog formildes saaledes, at den i Slutningen af

bemeldte Artikel fastsatte Livs - Straf bortfalder. —
26) Ligesom Vi, ved Reskript af 3. Decbr. 1790, have

befalet Poliliemesteren i Vor Residentse-Stad Kjobenhavn,

at indsende til Vort Danske Gancellie alle saadanne

Skrifter, der kunde vorde Gjenstand for Justitsvæsenets

Opmærksomhed, saa igjentage Vi herved dette Bud

paa del alvorlieste. Endvidere befale Vi, at der af

alle Aviser, Journaler og periodiske Blade, saavelsom

af ethvert Skrift, som ei udgjcir mere end 24 Ark, skal

fra Bogtrykkerne tilstilles Poliliemesteren et Exemplar,

ftirend saadanne uddeles eller udsælges til Andre. —
t)enne Regel skal gjælde, hvad enten Skriftet udgives

som heelt eller som en Deel af et storre; i hvilket

sidste Tilfælde de Dele, der stykkeviis udkomme,

skulle sendes Politiemesteren, naar hver for sig ikke

indeholder over fornævnte 24 Ark. — Efterlader nogen

Bogtrykker denne Pligt, skal han derfor bode 100 Rd.

til de Fattige, hvilken Mulkt fordobbles saa ofte For-

seelsen igjentages. — Dersom PoHtiemesteren finder no-

get Strafværdigt eller Utilborligt i et saadant Skrift,

skal han strax forbyde Udsalget, og lage alle trykte
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1799. Exeniplarer under Forsegling, samt indsende Skrift^*''

27.Septbr. med sin Betænkning, til Cancellict, hvilket Collegiutn

uophoideligen skal overveie og beslutte, om Salgets

Standsning skal ophore, eller, i modsat Fald, foranstalte

det videre Fornodne. — lovrigt ville Vi beskikke Politie-

mesteren en Medhjælp, til at gjennemgaae de udkom-

mende Skrifter, paa det at Tilsynet dermed kan desto

bedre overholdes, og med Hurtighed udfbres. — 27) De

samme Regler, som i den sidstanftirte 26. § ere be-

stemte, i Henseende til Skrifter, som vorder trykte i

Kjbbenhavn, skulle ogsaa efterleves paa ethvert andel

Sted, ikkun med den Forskjel, at Politiemesterne skulle,

naar de ansee noget Skrift at være lovstridigt, desan-

gaaende henvende dem til den vedkommende Stiftamt-

mand eller Amtmand, som igjen indberetter Sagen til

Vort Cancellie. — 28) Skulde Cancelliet finde nogen

Politiemester eller Befalingsmand efterladen i del Tilsyn,

som denne Vor Anordning gjcir dem til Pligt, da skal

bemeldte Collegium drage den forsømmelige Embeds-

mand til Ansvar.' — lovrigt skal Cancelliet selv med

Nidkjærhed og Kraft haandhæve og overholde disse

Vore Bud, saaledes, som det derfor vil slaae Os til

Regnskab.

Efter al Vi, ved denne Anordning, have bestemt

Trykkefrihedens Grændser, og derved omhyggeligen

sbgt at hæmme dens Misbrug, uden at lægge Hindrin-

ger i Veien for gode, oplyste og retskafne ,Mænds fri-

modige Tanke-Yttring, ville Vi, med Hensyn lil at af-

værge al Mistydning og urigtig Fortolkning af det Ord:

at laste (som Vi i adskillige af denne Lovgivnings Pa-

ragrapher have anvendt, fordi det er generisk, og Vore

ældre Loves Sprog), endnu tilfoie den Anmærkning:

bemeldte Udtryk betyder, at tillægge den Person eller

Ting, om hvilken der handles, en saadan Ufuldkom-

menhed, som ei kan bestaae med dens Hensigt. —
Saaledes (til Exempei) lastes Statens Regjeringsform, og

den ved Landets Love beskyttede Religionj naar disse til-

1



PoR. OM Trykkefrihedens Grændser. Z^'I

lægges saadanne Mangler, al Borgersamfundets Formaal 1799.

(borgerlig Frihed, Sikkerhed ogAlmeenvel) ikke derved .^f^^^-
liunne opnaaes eller bestaae. — Derefter Enhver sig

Qllerund. haver at rette. Givet paa Vort Slot Fride-

Hchsberg den 27. Septbr. 1799.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 28. septbr.

Stephensen, ang. Fattigbidrag af Landphysikns

Og Apothekeren. Khavn 28. Septbr. 1799. —
•^t Kammeret er enigt i, at' Landphysikus og Apothekeren,

^fter 'den derom gjorte Atisfigning, bor være frie for at holde

Sveitens Umager (= sveitar6maga) paa Gaarden Næs, men at

derimod ere phgtige til, iftilge Tiende-Statuten, at svare de

Sædvanlige Rettigheder, i Overeensstemmelse med Anordningen

af 17. Julu 1782. Isl. Copieb. Litr. Z, Nr. 1077.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 28. septbr.

Stephensen, ang. Meddelelser af Friis- Couranter

over de i Island ved Handelen gangbare Priser.

Khavn 28. Septbr. 1799. — Rentek. isi. Copiebog

Litr. Z, Nr. 1062.

Hensigten med de ved Resolutionen af 29. Septbr.

1797 ailern. befalede Priiscouranter er alene, at dette

Kammer kan være underrettet om de i Landet gang-

bare almindelige Pi^iser paa Nodvendighedsvare af Gar-

gaisoner og Retour-Varene. og ikke den noiagtige Priis

paa enhver Ting, som til og af ethvert Individuum sæl-

ges eller kjobes. En saadan ongefærlig Kundskab kan

vi ikke forestille os Andet end at enhver sig paa Ste-

det befindende Embedsmand jo maa have, og ansee

saaledes ikke nodvendigt, men holde det meget mere

upassende og stridigt imod en Frihandels Natur,

paalægge de Handlende at opgive saadanne Priser.

Hvilket formeldes lil tjenstligst Gjensvar paa Hr. Stift-

arnlm.* Skrivelse af H. Januarii d. A. Rentekammeret

den S8. Septbr. 4799.
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<799. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

28. septbr. Stephensen , ang. Drivtommeret paa Vestmann-

fierne. Khavn 28. Septbr. 1799. — Rentek. isi.

Copieb. Litr. Z, Nr. 1067.

Efter Hr. Stiftamtm." Erklæring ved Skriv, af 31.

Decbr. f. A. kan Sysselmand Gudmundsens Forslag oxn^

at for Jordebogskassens Regning skulde anskaffes Tiinfl'

mer til Husebygninger paa Kongens Gods paa Vest-

mannfie, ikke komme i Betragtning; derimod bifald^ .

vi at Drivtommer dertil anvendes, med den af

foreslagne Bestemmelse for dets Bjergelbn^, dog Kirkens

Rettighed til hvad paa dens Grund falder uforkrænket,

som, uagtet den er bygget af Steen, , bcir tilfalde Vær-

dien, og beregnes samme til Indtægt. I Overeensstem-

melse hermed anmodes Hr. Stiftamtm. om at tillægge

Sysselmanden fornoden Ordre, samt ellers derhos be-

tyde ham om, at han, naar han taler om Længden

de Stumper, som efter gammel Skik, grundet paa Jons-

bogen, tilhorer Finderen, urettelig evaluerer en islandsk

Alen til 5 Qvarteer dansk Maal. Rentekammeret den

28. Septbr. 1799.

28. Septbr. Rciitekammer-Skrivelse til den . islandske Han-

dels - Realisations - Commission , ang. HjaleierU^

ved Reykjavik. Khavn 28. Septbr. 1799, —
At Kammeret ikke har Noget imod, at Hjaleierne Gjbtehuus

(= Gotuhus), Landakot og halv Hola Vtidlor C= H61avoUO

fremdeles, som hidtil, f'6\ge Reykjavik -Fabrik. Rentek. I^h

Copieb. Litr. Z, N. 1079.

4, oktbr. Cancellie-Plakat ang. de af Handels-Institutets

Comité udgivne Sedler. Khavn 4. Oktbr. 1799.

— Denne Plakat, hvis fuldstændige Titel er: „Plakat, fioxa

X >

nemlig: ^^y3 af det Bjergedes Yærdie, naar sarnme var

under 3 Mk. og til 1 Mk, for hvert Træ, der er over 3 Mk.

værd". (Isl. Joum. 10,822).

1^
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tillader, at der fra Institutet til Handelens Tarv her i Staden, <799.
*^ed den dertil udnævnte Committé, maa udstedes rentebærende -^-^'-^^

—

Sedler, og at Institutet for dets Udlaan maa have samme Be- ^' Oktbr,

tryggelse og Rettigheder som de, der ere forundte Species-

Sanken m, V.", er publiceret paa Althinget 1800 og Rubrum
trykt i Althingsb. s. Å. Nr, xxiii. iii, S. 41 3 jevnf. Minnis-
verb Ti&indi E, 456; ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsam-
ningen for Skalholts Stift 1801. Original-Aftryk hos Schultz.

Qvart-Forr, for 1799, S. 319-320; Schou XII, 688—689.
^oU. Tid. 1799, S. 636—637.

Reskript til Stiftamtmand Olaf Stephensen, 4. Oktbr.

^^g' Oprettelse af et nyt Chirurgikat i Sonder-

Amtet. Khavn 4. Oktobr. 1799.— Norske Tegn.

45 (XLV), 505 og 543. Rubrum anfdrt i Minnisverb Ti&. II, 456.

Christian den Syvende &c. V. S. B. Os er aller-

^nderd. bleven foredraget en fra Laodphysikus paa

^oi't Land Island, Jon Svendsen, til Vort Collegium

"iiedicum indsendt, og derfra Vort Danske Gancellie ^

tilstillet Ansogniog, hvori han anholder om Appro-
bation paa et af ham forfattet Forslag til et nyt

Ghirurgikats Oprettelse i den vestre Deel af Skafte-

^i*^lds Syssel, samt Rangervalle og Arnæs Sysseler, lilHge-

ttied Vestmannoerne, for hvilket Forslag han har anfiirt

^oin Aarsager: a) at den Landstrækning, hvori dette

Chirurgikat onskes oprettet, er indhegnet af van-
sUlige Fjelde og ofte ubefarlige Elve, saa at den ud-

som et Bciigdelav for sig selv. — b) at Skaptefjelds

%ssels vestre Deel vel hidindtil har været henlaat til

"^''urgus i Mule Syssel, og Rangervalle samt Arnæs
Syssel til Sonderamtet; men at denne Deling bestandig

forvoldet nogen Misfornoielse, fordi Veien fra Chirurg

''^tersens Bopsél lil Vesterdelen af Skaptefjelds Syssel

' »sær om Vinteren, næsten aldeles ufremkommehg,-
det Landphysikus Svendsen selv anbetroede Distrikt,

^^nilig S(5nderamtet, er me'^et vidtløftigt og tilhge det

^''igste, samt indeholder trende Handelssteder, der
^®get besdges af fremmede Skibe; desaarsag han nddes
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1799. til at gjere Reiser til de Syge, som kalde ham, og folgelig

4. Oktbr. soffi oftest forgjæves soges i sit Hjem. — c) at det

bedste Middel til at udrydde det skadelige Qvaksalverie

vil blive, at ansætte en kyndig Chirarg til de Trængen-

des Hjelp. — d) at den bekjendte Jordbrand i Skapte-

fjelds Syssel har haft en betydelig Indflydelse pa^*

Indbyggernes Helbredstilstand, der siden den Tid har

gjort en særegen og noiagtig medicinsk Behandling for-

ndden, hvortil kommer, at epidemiske Sygdomme ei

nogensteds ville blive mere anstikkende, ondartede,

vedholdende og cidelæggende, end i dette Syssel. —
e) at det for Vestmannciernes Beboere især falder yderst

vanskeligt, formedelst det brusende Hav, samt de ube-

farlige Elver og Fjeldveie, at kunne i paakommende

Tilfælde erholde Læge og Medicamenter, ligesom de og

ofte ere udsatte for udenlandske Sygdomme, som tilbringes

med de dertil fdlgende Handelsskibe; hvorfor og disse

Oer, der ligge for Midlen af Rangarvalla Syssel, som

bliver Middelpunkten af Skafteljelds Syssels vestre Deel

og Arnæs Syssel, synes bekvemmeligst at burde hen-

lægges til det nye Ghirurgikat, eftersom Overfarten fra

0erne dertil falder mindre vanskelig. — Da Vi nu, i

^ Betragtning af disse og bvrige Os foredragne Omstæn-

digheder, samt de fra vedkommende Embedsmænd og

Collegier indhentede Erklæringer og Betænkninger, an-

see det gavnligt, at et nyt Ghirurgikat oprettes i Island

i det foreslagne Distrikt, som mest trængende til denne

Foranstaltning, og da samtlige Vedkommende icivrigt ere

enige i Landphysikus Svendsens derom gjorte Forsiage-

— saa give Vi dig hermed tilkjende, at Vi i den Hen-

seende allern. ville have anordnet F5igende:

i) At et nyt Ghirurgikat skal oprettes i Island, og

til samme henlægges den vestre Deel af Skaptefjelds

Syssel, samt Raugevalle og Arnæs Sysseler, tilligemed
^ *

Vestmannoerne. — 2) Al dertil den antagende Ghirurgi

L(5n skal henlægges begge Eleemosynerne eller saakaldte

Degnepenge fra Odde og Breidabolstad Præstegaarde,
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tier tiisauimen ud^cire 50 Rd. 48 Sk., samt 16 Rd. af

Apotheket. — 3) Ville Vi tilstaae denne Chirurgus en

W Bolig
j hvortil saavidt mueligt udvælges en Gaard,

^er i Henseende til Reiser ligger beleiligst for hele

E>istriktet, samt gratis Uddeling iblandt fattige Syge af

Medikamenter fra Apolheket for 14 Rd. aarlig, hvortil

**8ges for 10 Rd. af de 34 Rd., som den osterlandske

Ghirurg ere tilstaaede, saa at de hver oppebære i Medi-

camenter for 24 Rd. aarlig. — 4) Skal der fra Kjiiben-

^^vn anskaffes og til den beskikkende Ghirurg oversen-

des Instrumenter for bO Rd., hvilke Vi af Vores Kasse

^'1 lade udrede, og skal disse Instrumenter derefter

^'oi'blive som Inventarium ved bemeldte Embede. —
^) Skal Chirurgus være pligtig til i jiaakommende Epi-

^^mier at s6ge Veiledning hos Landphysikus til Syg-

d^^mmens Helbredelse og Standsning, i Tilfælde al meer

almindelig Hjelp udfordres,- saa og ellers ved hvert

Aars Udgang at indberette, hvilke Sygdomme og i hvad
Mssugde de Syge i det forbigangne Aar ere ham fore-

Wme, samt til hvilke Personer Medicamenter af ham
Bi^atis ere uddeelte. Derefter du dig allerund. haver

rette, og Vedkommende Saadant til Efterretning at

**^kjendegive. lovrigt have Vi, under foranftirte Vilkaar,

^ t^ag beskikket Svend Paulsen lil Chirurgus^ fordelte

^^aledes opretlede nye Chirurgikat. Befalende &c.

Frederiksberg den 4. Oktobr. 1799.

Forordnmg ang. Bestemmelsen af Leie for 4. oktbr.

Bevaring af strandet Gods. Frederiksberg den

4- Oktbr. 1799. — Ikke publiceret i Island, men her

optaget
i Henhold til For. 21. Marts 1705. - Siell. Reg. 84,

O Bestallingen for Svein Pålsson som Distrikts-Chirurg i det

oprettede Chirurgikat; dat. 4. Oktbr. 1799, er publiceret

paa Aithinget 1800, og Rubrum trykt i Althingsbogen s.

A. Nr. VII, S. 11.

^' 26
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-1799. 689^-690.: Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1799,

4. Oktbr. S. 320-321 ^ Schou XII, 689—690. Coll. Tid. 1799, S. 643

^-^'^644.

Forordning, som befaler, at, naar de Vedkommende

el kunne træffe mindelige Foreninger om Leie for siran-

det Godses Bevaring, skal samme bestemmes af Amt-

manden.

Vi Christian den Syvende &o. G. V., at, da Vi have

taget i Overveielse, at den Huseleie, som i Forordn, af

21. Martii 1705, dens 17. §, er fastsat at skulle be-

tales af indstrandet og bjerget Gods, ikke er forholds-

mæssigen bestemt, efterdi saadan Leie derved ansættes

for de forste 3 Maaneder til 12 Sk. af hvert 100 Rd-,

som de strandede Varer have kostet, uden Hensyn til

det stbrre eller mindre Rum, Varerne kunne indtage,

eller til disses bvrige Beskaffenhed af Tyngde, Fugtig"

hed og andre Omstændigheder, som efter Billighed

burde komme i Betragtning, ved at bestemme Belalio'

gen for deres Bevaring; ligesom det og af de Lovkyn-

dige ansees tvivlsomt, om det er Forordningens Mening»

at de fornævnte 12 Sk. af 100 Rd. skulle betales

for alle 3 Maaneder tilsammentagne, eller for hver

Maaned: — saa have Vi besluttet at afhjelpe disse

Mangler i hiin ældre Lovgivning. Og da Vi iiivrigt finde

det retfærdigt og billigt, at Huseleie af bjergede Varer

b'6v rette sig efter det stSrre eller mindre Rum, som

disse indtage, og den stcirre eller mindre Uleiligbed,

som Husleieren derved forvoldes: saa befale Vi herved

allern., at, naar de Vedkommende ikke i Mindelighed

kunne træffe Forening om Leien for strandet Godses

Bevaring, da skal Amtmanden, i Analogie af D. og ^'

L. 4. B. 4. Cap. 2. Art., bestemme samme efter Billighed

og hvert Steds Lejlighed og locale Beskaffenhed. Hvor-

efter alle Vedkommende sig allerunderd. have at rette*

Givet paa Vort Slot Friderichsberg den 4. Oktojjr.

4799.
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Forordnittg ang. Underskrifter ved Laugret- n99.

terne i Norge. Frederiksberg 4. Oktbr. 1799.
*~- Ikke publiceret i Island. Imidlertid har Cancelliet i Skriv,

til Stiftamtmanden og Amtmændene i Island af 13. April 1822

yttret, at denne Porordn. maatte ansees gjældende for Island

ifølge Reskr. 2. Mai 1732. — Norske Reg. 59, 439-440. Original-

^ftiyk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1799, S. 322-323 ^ Schou
Xn, 690-691. CoU. Tid. 1799, S. 641-643,

Forordning, som befaler, at Laugrelterne i Norge

skulle herefter ved ethvert Reltergangsmbde underskrive

Thing-Protokollen, tilligemed Dommeren; og at derimod

^eres Forsegling paa Doms-Akter og Thingsvidner skal

være afskaffet.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., al, da dot er

blevet Os forestillet, at Dommes og Thingsvidners For-

segling af Laugrettet, som er befalet i N. L. i—5—20

^§ 1—7—5, baade er forbunden med endeel Vanske-

^igbeder, formedelst Akternes Omsendelse, og at derved
tillige foraarsages Ophold i disses Udfærdigelse, for-

t^emmeligen i de Egne, hvor Underdommernes Distrikter

vidtloflige, saa at Laugrettesmændene boe langtfra

hinanden, og endnu længer fra den vedkommende
Sorenskrivers Bopæl; ligesom det og underliden kan
baende, at disse Mænd, naar Akter sendes dem til For-

segling, ikke findes hjemme, fordi deres Næringsveie
e^'sr andre Sysler have kaldet dem til at gjOre Reiser

^iidensteds: saa ansee Vi det gavnligt, at bortrydde

*^en Hindring, som derved forvoldes i Rettens hurtige

^^eie, dog paa saadan Maade, al Lovens Oiemærke,
J^emlig Betryggelse for de udstædende Akters Rigtighed,

sættes ud af Sigte. Og da Vi finde, at denne
betryggelse ikke alene kan opnaaes med fuldkommen
ished, naar Laugrettesmændene ved enhver Sessions

Slutning underskrive Thing-Protokollen tilligemed Dom-
^eren; men al saadan Bekræftelse om Sandheden og
^^gtigbeden af det, som deri er anfort, endog da kan

26»
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af dem gives med stcirre Sikkerhed, end naar de, efter

nogen Tids Forlob, forsegle Akterne; efterdi det er

mueligt, at de paa den Tid ikke kunde noiagtigen erindre

Alt, hvad der i enhver Sag ved Retten har været fore-

gaaet: — saa have Vi besluttet, ligesom Vi og herved

allern. befale, at Laugretternes Forsegling paa Doms-

Akter og Thingsvidner skal herefter være afskafifeU

Derimod skulle Laugrettesmændene, hvad enten de

have Sæde i Retten som Meddomsmænd eller som Vid-

ner, underskrive Protokollen tilligemed Dommeren ved

ethvert Rettergangsmodes Slutning; og dersom Nogen

af dem ei kan skrive, skal han i dets Sted tegne sit

Boipærke i Protokollen, til Bekræftelse om Sandheden

af det, som deri findes anfort. Ved Akternes Udstæ-

delse skal Dommeren derefter paategne, at samme ere

overeensslemmende med Protokollen, og at Laugrettes-

mændene virkeligen deri have underskrevet det, som i

Akten, under deres Navne, findes anfcirt; hvilken Paa-

tegning skal have Troværdighed, og give den saaledes

udfærdigede Akt fuldkommen Gyldighed i dens Form.

Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have at rette.

Givet paa Vort Slot Friderichsberg den 4. Oktbr. 1799.

12, Oktbr. Cancellie-Circnlaire til samtlige Stiftamtmænd

i Danmark, Norge og Island, ni. fl., ang. ad-

skillige Punkter med Hensyn til Trykkefriheden.

Khavn 12. Oktobr. 1799^ — Publiceret paa Althin-

get 1800 og Rubnim trykt i Althingsbogen s. A. Nr. xxiH-

IV, S. 41, jevnf. Minnisver?) Ti?)indi U, 456. Cancell. Brevb.

1799, Nr. 4731, S. 246, og som Skrivelse til Politiemesteren i

Kjttbenhavn 5. Oktbr., Nr. 4673, S. 221-225. Original-Aftryk

paa et Ark i FoHo. — Coll. Tid. 1799, S. 647-653 ^
Fogim.

VI. 10, 344 (Rubr., og fuldstændigt som Skrivelse til Politie-

mesteren i KjObenhavn sst. S. 335—339); som Anmærkn. til

») Kgl. Privileg. for Landoplysn.-Selsk. 8. Novbv. 1799
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Trykkefriheds -Forordningen 27. Septbr. 1799 hos Schou XII, 1799
^^^-^77.

12. Oktbr.

P. M. Under 29. September sidsti. er fra Politie-

mesteren i Kj6benhavn indkommen folgende Foresp5rg-

seler: 1) Om det Tilsyn, som paalægges Politiemesteren

i Kjobenhavn i Henseende til her udkommende Skrifter,

slene skal strække sig til dem, som udgives i det Danske

og Tydske, der begge kunne ansees som Landets Sprog?

eller om dette Tilsyn maaskee tillige skal omfatte hvad

der i andre, det være sig dode eller levende Sprog,

ttiaatte udkomme? — 2) Om Forordningens Bestemmel-

*^er ogsaa raaatte være at anvende paa nye og ufor-

andrede Oplag af Skrifter, hvilke fQr sammes Bekjendt-

gjcirelse ere udkomne, og i Særdeleshed paa de deriblandt,

som i forste Udgave bare Forfatternes Navne, og alt-

saa tilforn, ifdlge Reskriptet af 3. Decbr, 1790, ikke

skulde af Bogtrykkeren indleveres til Politiemesteren?

— 3) Om Udladeiser i Indlægge til Retterne, naar saa-

danne Indlægge enten for sig, eller i Forbindelse med
de Sager, de vedkomme, bekjendt^"5res ved Trykken,

kunne betragtes som Gjenstande for Politiemesterens

Opsyn, saafremt det med verificerede Udskrifter fra

Retterne bevises, at de aftrykkes saaledes, som de ere

fremlagte? eller: om saadanne Skrifters BedSmraelse

Og de i Henseende til dem gjOrende Foranstaltninger

alene bor ansees at vedkomme den eller de Retter,

hvorunder Sagens Paakjendelse henhorer? — 4) Om
Ansogninger til Hans Majestæt, Hans Gollegier eller

andre Embedsmænd, hvad enten Originalen dertil fore-

gives at være indleveret paa behørige Steder, eller ikke,

maae, naar de indeholde Besværinger, tilstedes udgivne

ved Trykken, forinden Manuskriptet til vedkommende

departement har været indsendt, eller om disse skulle

behandles hge med andre trykte Skrifter? — 5) Om
Politieraesteren, naar Forfatter eller Oversætter i det

Tilfælde, som Forordningens 8. § omtaler, nævner
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1799. sin Hjemmel til det af ham Fremforte, er befoiet til at

12. Oktbr. afæske ham Beviis for dette Opgivendes Rigtighed, og
"'^^^

indtil denne Hjemmel beviisliggjdres, eller nærmere

Forholds-Ordre er erhvervet, at standse Skriftets Udsalg?

— 6) Om det, naar Beskyldninger af saadan Beskaf-

fenhed, som § 10 ommelder, fremfores mod kongelige

Embedsmænd, er Pligt for Politiemesteren, eller maaskee

for Embedsmændenes Foresatte, at indberette det Pas-

serede til vedkommende Collegium, og om Skriftets

Udsalg i f(3rste Fald skal standses indtil nærmere Re-

solution er falden? — 7) Om det ikke, siden Ingen

herefter, ifolge Forordningens 15. §, maa udOve Bog-

trykkerkunsten uden dertil at være privilegeret, og siden

Bogtrykkere intet Laug have, hvorfra Efterretning kunde

indhentes, maatte være nodvendigt, at det i de udfær-

digende Privilegier udtrykkelig paalagtes Vedkommende

at melde sig hos det Steds Poliliemester, hvor de ag-

tede al nedsætte sig, og at forevise de dem meddelte

Privilegier, forinden dem lilstædes at benytte sig af

samme? — 8) Om den Befaling, som indeholdes i For-

ordningens 20. §, skal ansees at gjælde ethvert Manu-

skript fra de Forfattere, hvilke, i Overeensstemmelse

med bemeldte Forordning, ere kjendte skyldige i Mis-

brug af Trykkefriheden, endog om det maatte oversjige

den i 26. § omtalte Storrelse, eller om den ikkun er

at anvende paa Afhandlinger, der ei udgjore mere end

24 Ark? — 9) Om den, ifcilge 21. §, offentlig bekjendt-

gjdrende Advarsel om at aflevere Exemplarer af paa*

talte Skrifter, ikke i Almindelighed paaligger den Ret,

hvor Sagen paataies? — 10) Om Poliliemesteren i Kjo-

benhavn, paa Grund af Forordningens 23. §, kan an-

sees forpligtet til Opsyn med de uden Landet trykf^

og hertil indbringende Boger? og om dette, efter Ana-

logien af den 24. §, skal strække sig til Boger i det

,
danske Sprog alene, eller maaskee til Gere? — H)Oni

det, da Skrifter af nogen Vidtlbflighed, skjondt de endog

kunde udgjijre en sammenhængende Deel, undertiden
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trykkes i forskjellige Officiner, i Analogie af Forord- 1799.

ningens 26. §, paaligger enhver Bogtrykker, som maalte 12. Oktbr,

have dermed at bestille, paa lige Maade, som i Hen-

seende til andre Skrifter befales, at indlevere det Pen-

sum, der hos ham er bleven fuldfort, naar samme ikke

Overstiger den fastsatte Stcirrelse af 24 Ark? eller om
I saa Fald denne Ph'gt ikkun vedkommer Forlæggeren

af det Hele, saafremt dette tilsammentaget ikke over-

gaaer den bestemte Stcirrelse? — Endelig ISjDaikkun

nogle Foranstaltninger i de Sager, som reise sig af

Trykkefrihedens Misbrug, efter Forordn, af 27. Septbr.

1799 vedkomme Politiet, men Sagens egentlige Behand-

ling, som hidindtil, efter Reskriptet af 3. Decbr. 1790,

henhører til det ordinaire Forum, saa spcirges: om, i

det muelige Tilfælde, at en Bogtrykker eller Forlægger ,

(som efter Forordningens 17. § kunde ansees pligtig at

indestaae for Forfatterens Tilstedeblivelse) maatte, til

sin Sikkerhed, finde det fornodent, at benytte sig af

det Beneficium, som Lovens 1—23—7 forunder den,'

der er sat til Borgen, ikke den hos Ovrigheden requi-

rerede Assistence, ifald den endog begjærtes f6r Sags

Anlæg, bor gives af Kongens Foged
,
og ei af Politie-

niesteren? — Derpaa bar Hans Majestæt den 4. i denne

Maaned allern, afgivet folgende Resolution:

1) At, da Forordningens 26. § gjor det til Pligt for

Politiemesteren, at indsende til Gancelliet alle saadanne

Skrifter, som kunne vorde Gjenstand for Justitsvæsenets

Opmærksomhed, og paaiægger Bogtrykkerne at tilstille

denne Embedsmand et Exemplar af ethvert Skrift, som
6i udgjor mere end 24 Ark: saa er det en Folge af

disse bestemte og klare Ord, at Politiemesterens Tilsyn

>kke er indskrænket til det, der trykkes i det danske

eller tydske Sprog alene. — 2) Da et Skrift, hvis Ind-

hold er strafværdigt, ikke forandrer sin Natur, fordi det,

af Mangel paa fornoden Opsigt, hidindtil har undgaaet

Justitiens Paatale; og, da det er Bogtrykkeren paalagt,
"

at sende Poliliemesteren et Exemplar af Alt, hvad der
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1799. herefter vorder trykt, uden al Lovgivningen gjor nogen

12. Oktbr, Undtagelse, i Hensigt til nye Oplage: saa folger deraf,

at Forordningens Bestemmelser ogsaa ere anvendelige

paa disse. — 3) Ligesom Forordningen ikke indrommer ,

nogen Undtagelse i delte Tilfælde, saa vilde det ogsaa

aabne Vei til at eludere dens Bestemmelse og dens

Oiemærke, dersom det skulde være tilladt, under Navn

eller Form af Indlægge til Retterne, at ove Forbrydelse

imod hiin Lovs Forskrifter. Især kunde da en For-

fatter, som var tiltalt for Misbrug af Trykkefriheden,

have Adgang- til at lade trykke i sine Indlægge de

strafværdigste Perioder af det Skrift, for hvilkel han

var sat under Tiltale, uagtet Skriftet selv var bJeven

taget under Politiemesterens Bevaring, ifolge Forord-

ningens 21. §, paa det at Udbredelsen og Kundgjorelsen

af dets Indhold kunde afværges, saafremt samme ved

Dom blev kjendl strafværdig. Heraf flyder altsaa, at

Indlægge til Retterne hcire under Politiemesterens Op-

sigt, naar de ved Trykken udgives, og at Forordningens

Bestemmelser ogsaa ere anvendelige paa dette Slags

trykte Skrifter. — 4) I Henseende til dette SpOrgsmaal

gjælder den samme Regel, som indeholdes under Nr. 3.

— 5] Det folger af sig selv, at Politiemesteren er be-

rettiget til at handle saaledes, som omspurgt. — 6) I

dette Tilfælde bor Politiemesteren strax indsende Skriftet

til Cancelliet, men ikke standse Udsalget inden han der-

til faaer nærmere Ordre. — 7) Dette vil blive iagttaget

ved saadanne Privilegiers Udfærdigelse. — 8) Forord-

ningens 20. § giver ikke mindste Anledning til at ind-

skrænke Regelen. Det er en Folgc baade af Lovgiv-

ningens Aand og dens Bogstav, at Bestemmelse

h'6v efterleves, hvad enten Skriftet er lidet eller stort. —
9) Denne Pligt paaligger Politiemesleren. — 10) Politie-

meslerens specielle /filsyn strækker sig i dette Tilfælde

ikke til Skrifter, der ere trykkede udenlands i frem-

mede Sprog. — Icivrigt skulle Boghandlerne være plig-

tige til, dersom der -til Forhandling eller Uddelelse fra
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deres Boglader skulde komme danske Skrifter, der ere 1799.

trykkede udenlands, strax al sende Politiemesteren det
^^^""^^J^

forsle Exemplar, som af dem udgives, under den i

Forordningens 26. § foreskrevne Straf. — 41) Bogtryk-

kerne bor bogstaveligen efterkomme Forordningens 26. §,

og sende Politiemesteren Ali, hvad der hos dem trykkes,

tiaar samme ikke udgjor mere end 24 Ark, uden Hen-

syn til, at dér hos Andre kunde trykkes Noget, som

stod i Sammenhæng dermed. — 12) Dette vedkommer

efter Sagens Natur Kongens Fogeds Embede. — Hvilken

allerh. Resolution herved meddeles (Tit.) til Efterretning

Og Bekjendtgjoreise. Det kongel. Danske Cancellie den

12. Oktobr. 1799.

Cancellie-Circulaire lil samtlige Stiftamtmænd i9. oktbr

Og Amtmænd i Danmark, Norge og Island, m.

ang. Indberetninger om Leiermaal i visse

Tilfælde, Khavn den 19. Oktobr. 1799. —
Anf(ires vel ikke udtrykkelig i Cancelliets Brevbog som sendt
til Island, men maa dog være dertil opsendt, da det er publi-

ceret paa Ålthinget 1800 og Rubrum trykt i Althingsbogen s. A.
Nr. xxm. IV, S. 41 5

jevnf. Minnisverb røindi II, 466—467.
Canc. Brevb. 1799, Nr. 4828, S. 282. Colleg. Tid. 1799,
S. 684— 685^ Fogtm. "VL 10, 350 (begge uden at nævne
Island).

M. 1 Anledning af en til Gancelliet indkommen
forespørgsel, om Qvindespersoner, som for tredie Gang
^Ggaael Leiermaal ere blevne aclioneréde, kunde, til

Lettelse for Almuen og Rettens Betjente, forblive paa

Fod, indtil saadanne Sager ved endelig Dom ere

^^gjorte, skulde man berved tjensll. have (Tit.), til videre

behagelig Bekjendtgjoreise for Vedkommende, tilmeldet,

del ikke er forncident at hæfte saadanne Overtrædere,
^^^»^•gt, da Hans Maj*, i Almindelighed fritager dem,
som have gjort sig skyldige i den omtalte Forseelse,
for. Loveas Straf, mod at de hensættes ea vis Tid paa
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1799. Vand og Brod, saa bor der herefter gjcires Indberetning

'^^"^^^^ oni deslige Sager til Cancelliet, forinden Action des-

angaaende paa Justitiens Vegne anlægges. Det kgl.

Danske Cancellie den 19. Oktobr. 1799.

8 Novbr. Privileginm for Bogtiykker Schagfjord, at

drive det ham paa Island overdragne Bog-

trykkerie, m. v. Khavn den 8. Novbr. 1799

^

Norske Reg. 59, 492^-493. - Indholdet i Minnisverb TOindi

II, 457.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at, da Vi ved

Forordn, af 27. Septbr. d. A., som nærmere bestemmer

Trykkefrihedens Grændser, have bestemt: at de, som

herefter skulle kunne uddve Bogtrykkerkunsten, bor

^ dertil være forsynede med Vores allern. Privilegium,

og Laugmanden over den nordre og vestre Deel af

Vort Land [sland, Magnus Stephensen, som Directeur

for del islandske Landoplysnings-Selskab, ifolge deraf,

ved Skrivelse til Vores Danske Cancellie haver anholdt

om: al den ved Bogtrykkeriet paa Leiraagarde i be-

meldte Island for 5 Aar siden ansatte Bogtrykker Gud-

mund Johnsen Schagfjord, maatte meddeles et saadaot

Privilegium gratis, samt derhos forespurgt: hvorledes

der skal forholdes i Island, naar denne saaledes privi-

legerte Bogtrykker ved Ddden, eller paa anden Maade,

afgaaer fra fornævnte Selskabs Tjeneste, indtil en ny

af Selskabet antagen kan ansøge og erholde Vores

Privilegium: — saa ville Vi i Anledning heraf aller-

naad. have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge

og tillade, at fornævnte Gudmund Johnsen Schagfjord

maa paa bemeldte Leiraagarde fortsætte Bogtrykkerie;

til hvilken Ende han skal tilforpligtet være, et godt og

forsvarligt Bogtrykkerie sammesteds at vedligeholde;

dog at han sig derudi efter Loven og de om Bogtryk-

Q kgl. Confirm. 24. August 1808,
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kerier allern. udgangne eller herefter udgivende For-

ordninger tilborligen retter og forholder; og ville Vi

derhos, i Betragtning af Islands Frastand og den sjeldne

Leilighed, som gives fra og til dette Vort Land. herved

^^orunde ovenmeldte Selskab for den islandske Land-

. Oplysning et almindeligt Privilegium for alle dets her-

efter antagende Bogtrykkere. — Endvidere, saasom det

udi 26. og "27. §§ i ovennævnte Forordn. af27. Septbr.

sidsti. er befalet Bogtrykkere, under 100 Bdlrs Muikt,

3t indsende til Politiemesleren I Exemplar af Alt hvad

der trykkes, fOrend Exeraplarer uddeles eller sælges

til Andre, men mange Sysselmænd i Island, hvilke i

sjette Tilfælde maatte ansees som Politiemestere, ere

Ustuderte Personer, og Intet ved bemeldte Bogtryk-

kene paa Leiraagarde kan blive trykt, uden efter Sel-

skabets Direcleurs Ordre, samt under hans Opsyn, og

bemeldte Selskab har foreskrevet sig som Lov : til dets

t^irecteur ikkun at udnævne en af dets paalideligste

'serde Medlemmer, der tillige som Gorrecteur og Be-

styrer altid skal boe ved Bogtrykkeriet: — saa ville

Vi, i Anledning af fornævnte Laugmand Stephensens

<^erhos gjorte Indstilling, aliern. have bevilget, at den

^and, til hvilken Bogtrykkerne i Island, ifslge Forordn.

27. Septbr. d. A., dens 26. og 27. §§, bor indsende

det forst udgaaende Exemplar af Alt hvad der trykkes,

^aa være den af Landoplysnings-Selskabet til dets

leerde Sagers og Bogtrykkeriets Bestyrelse valgte Di-

''ecteur, for hvilken de og, ifdlge Vores Resolution af

Oklbr d. A., bcir fremvise deres Privilegium, forinden

af samme gjSre Brug. Forbydende &c. Kjoben-

l^avn den 8. Novembr. 1799.

Kongelig Resolution ang. det Danske Can- 20. Novbr.

cellies Organisation. Khavn 20. Novbr. 1799.
^ Denne Resolution er fdrst raeddeelt Cancelliet gjennem dets

Præsident, Kherre Moltke, og siden, paa Collegiets Forestilling,

af 1. Novbr., corroborevet og bestemt til at træde i Kraft fra
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1790. 1. Januar 1800, ved kgl. Resolution 20. Novbr. 1799. Det

20. Novbr. kgl. Danske Canc. Forestillinger flerde Qvartal 1799, Nr. 385*".

^ Coll. Tid. 1799, S. 769-774; Fogtm. YI. 10, 394—398. -
Uddrag.

Da del er Os maglpaaliggende, at de under Vort

Danske Gancellie henhørende Sager blive fremmede i

den med sammes Natur overeensstemmende Orden,
^

og expederede med den Hastighed, som Vore troe

Undersaatteres Bedste kræver: saa ville Vi, i Betragtning

af de under bemeldte Gollegio henlagte Sagers tiltagende

Mængde, og Forretningernes Vidtloftighed, i Forhold

deraf foroge Collegii-Lemmernes Antal, og tildele hvert

Departement visse Sager, som af sammes Deputerede

forestaaes. — Gancelliet skal bestaae af fcilgende fire

Departements: Til det fOrsfce Departement skal hen-

hcire alle Sager, som angaae Universitetet, de lærde

Skoler*, de kongelige Seminarier eller Lære-Instituter,

det almindelige Skolevæsen, Geislh'ghedens og Religions-

lærernes Embeder; alt det, som kan henfores til den

offentlige Uiiderviisnings Anstalter, og til de med Hen-

syn til samme beskikkede Embedsmænds eller Betjentes

Pligter og Rettigheder. — Til andet og tre die De-

partement skal henhore Justits- og Politievæsenet i sam-

mes hele Omfang, Skifte- og Overformyndervæsenet i

begge Riger, samt i Vestindien, Island og paaFærSerne;

Testamenters Gonfirmati6ner samt Bevillinger til Ægte-

skaber, Skilsmisser Og Separationer; altdet, som angaaer

Qvarantaine - Indretningerne ^, Distrikts - Ghirurgikaterne,

Provincial-Physikaterne, Foranstaltningerne til at afværge

Og hæmme smitsomme Sygdommes Udbredelse; det al-

mindeligeFattigvæsen; Veivæsenet, forsaavidtsamme ei er

henlagt under General-Vei-Commissionen i Dannemark.-—

Til fjerde Departement skal henhdre Over-Tilsynet med

de offentlige Stiftelser og disses Midlers Administra-

Plak, 19. Juli 1805.

^) Reskr. 19. Oktbr, 1804.



EgL. ReSOL. ANA. GANCEILrøTS OrGANISATIOX. iiS

tion*, Lehns "Comptoiret, samt hvad der angaaer de 1799,

Fideicommisser, der hcire under Cancelliets Opsigt, saa'TT^-'^r"

og hvad som angaaerForsvarsvæsenet, forsaavidt samme
er henhørende til Cancelliets Virkekreds. — 1 Henseende

W Personalet ville Vi, at Cancelliet skal bestaae af en

J^ræsident og fem Deputerede, af hvilke den ene er

General-Procureur . , .
-— .... Ved at corroborere

denne Resolution ville Vi endvidere allern. bestemme:

^) at den skal med næste Aars Begyndelse sættes i

Kraft 3 Givet i Vor kgl. Residentsstad KjSben-

havn den 20. Novembr. 1799*.

Reskript til Amtmand Stephan Thorarensen, 22. Novbr

^ng- Hjelp af den Erichsenske Collect til en

Kirkes Bygning. Khavn 22. Novbr. 1799. —
Norske Tegn. 45 C^LV), 522''.

Christian den Syvende <&c. V. N. Vi give dig her-

tilkjende, at Vi, i Anledning af Sognepræsten for-

^eWs og Hofde Menighed under Holum Stift, Hr. Arne

Snorresens herom allerund. gjorte Anscigning, samt efter

din derover afgivne Erklæring, allern. have bevilget, at

hatn til den meget forfaldne Fell Kirkes Bygning maae

^-ilstaaes 40 Rd. af Renterne af den ved afgangne Con-

kgl, Resol. 22. Mai 1801 om Oprettelse af Departement

for Revision af Regnskaber for Umyndiges Midler og of-

fentlige Stiftelser. ColL Tid. 1801, S. 345—346; Fogtm.

VI. 11, 152—153.
^3 det Udeladte angaaer "Forretningsgangen og Personalet,

seé CoU, Tid. og Fogtm.

,

O det Udeladte angaaer Personalet, og er anfesrt i Coll, Tid.

og hos Fogtm.

) Ved kongel. Resol. 23. Mai 1800 er nærmere bestemt om
Ansættelsen af Personalet under hvert af Cancelliets Depar-

tementer m. V. ColL Tid. 1800, S. 346—348; Fogtm. VL
10, 583—584.
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4799. ferentsraad Erichsen til Holum Stifts Geistligheds Bedste

flrt*^^^' indsamlede Collect. Derefter du dis allerund. haverat
22. Novbr. ^

rette, og Vedkommende &c. KjSbenhavn den 22. No-

vembr. 4799 ^ [ad mandatum].

12. Decbr. Commissoiium til Justitsraad og Geheime-

Archivarius Thorkelin m. fl.®, ang. det islandsko

Skolevæsen og Jnstitsvæsen. Kliavn 12. Decbr.

1799. Norske Tegn. 45 (XLV), 544 (1799, Nr, 3590-

- Coll. Tid. 1799, S. 795—796 (urigtigen anfdrt som udfærdiget

den 13. Decbr.) Indholdet i Minnisverb Ti&indi U, 457-458.

Christian den Syvende &c. V. B. Da det er Vores

varmeste Onske at udbrede Held og sand Oplysning

iblandt alle Vore kjære og troe Undersaatter, for hvis

Vel Vores Omhu ikke kjender andre Grændser end

Statens: saa have Vi (med Hensyn til efter Mulighed at

virke frem til dette samme Maal for Vore kjære Under-

saatter paa Vort Land Island) besluttet, at I, Os elske-

lige Amtmand Stephan Thorarensen og Joachim Christian

V^ibe, samt Laugmand Magnus Stephensen, skulle, irae-

dens I endnu opholde eder i Vores kgl. Residentsstad

Kjcibenhavn, sammentræde i en Commission, tilligemed

dig. Os elskelig Justitsraad Grim Johnson Thorkelin,

for saratligen at gjiire Os en omstændelig og paalidelig

Beretning om det islandske Skolevæsens Tilstand, og

tillige indkomme med Forsiage om de Hjelpemidler,

ved hvilke samme kunde bringes til saamegen Fuld-

kommenhed, som bemeldte Lands Leilighed og locale

Beskaffenhed tillader. — Endvidere er det Vores allern.

Villie, al I skulle underrette Os om Justitsvæsenets For-

fatning og Rettens Pleie, samt foreslaae de Midler, som

I ansee beqverame og virksomme til at raade Bod paa

O Ved Canc, Sknv. 23. Novbr. 1799 (Canc. Brevb. 1799,

Nr. 5418, S. 665-606) er Stiftbefalingsmand Olaf Stephensen

meddeelt UndeiTetning om ovenstaaende Reskripts Indhold.

') nemlig de i Commissoriet nævnte tre Embedsmænd.
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tie Mangler, der endnu, i Henseende til denne Gjen-

stand, maatte befindes, især med Hensyn til Overret-

lerne. — Vi vente af eders Duelighed, eders locale

Kundskab og eders Nidkjærbed for Vores Tjeneste, et

Arbeide i denne Sag, som kan svare til Vores lands-

faderlige Oiemærke. — Derefter I eder allerund. have

at rette. Befalende eder Gud. Kjdbenhavn den 12.

liecbr. 1799. [ad mandatum.]

Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd i7. Decbr,

Og Amtmænd i Danmark, Norge og Island, m.

fl.j ang. Executioner efter Forlig. Khavn den

17. Decembr. 1799. — Publiceret paa Althinget ISOO,

og Rubrum trykt i Althingsbogen s. Å. Nr. XXIII, vi, S. 42;

jevnf. Minnisver^) Ti&indi II, 458. Canc. Brevb. 1799, Nr.

S. 946. Original -Aftryk paa et Ark i Folio. Coll.

Tid. 1799, S. 810—811 (uden at nævne Island); Fogtm. VI.

10, 446—447. — Indholdet Cpaa Islandsk) i den af den islandske

Landsoverret udgivne Samling af Forordninger m. v., S. 36-37

Anm. (til For. 20. Januar 1797 § 31).

P. M. I Anledning af en til Gancelliet indkommen

Foresporgsel skulle man berved tjenstligst tilmelde (Tit.)

til behagelig Efterretning og Bekjendtgjorelse for Ved-

k-ommende, at ligesom en Forligelses-Gommissions For-

handling, hvorved den Skyldige har forbundet sig til

at betale eller udrede Noget til en vis Tid, er ved

[Forordningen af 10. Julii 1795 ^ sat i lige Kraft og

Gyldighed med en usvækket Rets -Dom, til Execution,

saa vil der og ved de bemeldte Forligs-Forhandlinger,

1 Henseende til deres Forret og Orden ved Executionen,

forholdes, ligesom i Loven om Domme er befalet. Dog
^tir en saadan Forligs-Forhandling til forste Thing læses

ved den Skyldiges Værnething, saavel til Efterretning

O fra [ til Amtmændene i Norge: „For. af 20. Januar 1797"

j

med Hensyn til Island er ingen Afændring bemærket. I

CoU. Tid. citeres begge Forordninger.
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1799. for vedkommende Rettens Betjente, som for Andre, paa

det de sig ikke med Uvidenhed skulde undskylde. —
Det kongelige Danske Cancellie den 17. Decbr. 1799.

20. Decbr. ReskHpt til Samtlige Stiftbefalingsmænd og

Amtmænd i Danmark, Norge og Island, samt

Laugmændene i Island, ang. Underretninger om

Forbrydere. Khavn den 20. Decbr. 1799. —
Ikke publiceret i Island. - Siell. Tegn. LXLVII, 275-276

(1799, Nr. 1224}. Original-Aftryk som „Circulaire" paa etArk

i Folio. CoU. Tid. for 1799, S. 808-809 (uden at nøevne

Island); Fogtm. VI. 10, 448—449.

Christian den Syvende &c. V. S. B. Ved For. af

20,- Febr. 1789 er det vel befalet, at der, naar Nogen

tiltales for Forbrydelser, skal under den Sag, som an-

lægges mod Forbryderen, soges Oplysning om dennes

Opdragelse, iværende Forfatning og foi'egaaende Lev-

net m. V. — Men, da det ofte kan indtræife, at disse

Oplysninger, i Tilfælde af at Forbryderen er fodt i et

andet Rige, eller har i meget lang Tid opholdt sig

sammesteds, vanskeligen kunde erholdes, og, naar d^

end kunde forskaffes, det dog medtager lang Tid at

bringe dem tilveie, hvoraf maa folge, at den Tiltalte,

om han er hæftet, lider dobbelt ved den lange Arrest,

som disse Undersogelser foranledige, ligesom det Al-

mindelige ogsaa besværes med Bekostninger paa en.

. saadan Arrestants Ophold og Varetægt i den Tid, han

holdes i Bevaring. — Saa ville Vi, i Betragtning af For-

anfcirte, samt i Analogie af Forordn., dat. 3. Junii 1796

og Plak. [rett Forordn.] af 20. Januarii 1797, herved

allern. bestemme, at i de Sager, hvor Nogen tiltales

for begangne Forbrydelser, behdver Justitien ikke at

soge Underretning fra udenrigs Steder, om Forbryde-

rens Opdragelse og foregaaende Levnet, men disse

Oplysninger skulle ikkuns tilveiebrlnges, forsaavidt de

kunne erholdes i Vore egne Riger og Lande. Derefter
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du dig allerund. haver at rette og Vedkommende Saa- 1799.

danl til Efterretning at tihjendegive. Befalende &c. ^q^^^
Skrevet i Vor kongelige Residentsstad Kjobenhavn den

20. Decbr, 1799. [ad mandatum].

Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd 24. Decbr.

Og Amtmænd i Danmark, Norge og Island, m.

fl
> ang. Sager i ÅDledning af Injurier mod Em-

bedsmænd. Khavn den 24. Decembr. 1799. —
Publiceret paa Althinget 1800, og Rubr. trykt i Althingsbogen

S- A. Nr. XXIII. VII, S. A2; jevnf. Minnisver& Ti&indi II, 458.

Canc. Brevb, for 1799, Nr. 5952, S. 1029-1032. CoU. Tid. 1799,

S. 827—829 (uden at nævne Island). Foj^tm. VI. 10, 454-455;
'

jevnf. Hof- og Stadsrets-Plak. 4. Januar 1800 {hos Schou).

Indholdet (paa Islandsk) i den af Landsoverretten i Island ud-

givne Samling af Forordninger m. v. S. 24—26 Anm. (til For.

20. Januar 1797 § 10).

P. M. Forordningen af 10. Julii 1795 befaler ud-

tfykkeligen i dens 4. Cap. § 24, at Lovens 1-5-2 og 3-4-4

skal blive i Kraft, og disse Lovsteder paalægge enhver

Embedsmand at fralægge sig ærerorige Beskyldninger ved

I*oin. Forordningen har altsaa, i at bestemme hvilke

^3ger der ere Gjenstande for Forligelses-Gommissionens

Mægling (hvoriblandt ogsaa private Injurie-Sager nævnes),

derfra undtaget saadanne Beskyldninger, naar de ere

graverende for Embedsmænd, efterdi det er vigtigt for

Staten, at disses Bygter ere ubesmittede, og det altid

et muligt Tilfælde, at den skyldige Embedsmand
kunde ved Forligelses- Commissionen faae en Æres-
Erklaering fra Injurianten, efter at han underhaanden
havde kjcibt sig fri fra at see Beskyldningen beviist. —
I^enne samme Bestemmelse indeholdes ogsaa i Forord-
ningen af 27. Septbr. sidstleden ang. Trykkefrihedens

Grændser,
§ 10 og 11, hvor det gjdres Embedsman-

den til Pligt, at fralægge sig ved Dom ikke alene
Beskyldninger for Uretskaffenhed som Embedsmand,
men endog dem, der gjdres imod hans private Gharak-
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4799. teer og Handlinger, — Da man imidlertid, paa Grund

Decbr. af en i den Anledning til dette Gollegium indkommen

Foresp5rgseI, maa formode, at der om denne Sag kunde ,

være forskjellige Meninger: saa skulle man, paa det at

de Vedkommende, som ere i det Tilfælde at de bor

anlægge Sager af det omhandlede Slags, ikke skulle

spilde Tid ved at indklage disse Sager til Forligelses-

Commissionen, fcir end de skride til Rettergang, anseet

det forncident herved at fastsætte som Regel, til beha-

gelig Efterretning og Bekjendtgj(5relse for alle Ved-

kommende:

1) at Sager, hvilke Kongens Embedsmænd, i Over-

eensstemmelse med Forordningen af 27. Septbr. 1799

§ 10 og 11, ere pligtige at anlægge i Anledning af

Beskyldninger som fremfores imod dem i Henseende

til deres Embedsforelse, eJIer i Anledning af ærerbrige

Beskyldninger, som gjores imod dem forsaavidt angaaer

deres private Charakteer og Handlinger, skulle være

undtagne fra at behandles ved Forligelses-Commissionen,

og altsaa strax indstævnes umiddelbar for den ved-

kommende Ret; og — 2) at denne Regel ligeledes skal

gjælde i Henseende til- de Sager, hvilke anlægges af

Personer, der af Ovrigheden ere constituerede som

Embedsmænd for en vis Tid eller til en vis bestemt

Forretning, og at altsaa disse constituerede Embeds-

mænd, naarde, i Anledning af Beskyldninger, som frem-

fcires imod deres Forhold i det Embede, hvortil de ere

constituerede, eller i Anledning af ærerorige Beskyl^^'

ninger, som, medens de ere constituerede, fremfi)^'^^

imod deres private Charakteer og Handlinger, nodsages

til at fralægge sig saadanne Beskyldninger ved Doni,

skulle Sagerne strax, uden Foretagelse ved Forligelses-

Commissionen eller Henviisning derfra, forfdlges ved

Retterne. Det kgl. Danske Cancellie den 24. Decembr.

1799*.

O Notification om dette Circulaire er fra Cancelliet meddeelt



Reskr. ang. Eif Kirkes Opbyggelse. 419

Reskript til Stiftbefalingsmand Olaf Stephen- 1799.

sen og Biskop Geir Vidalin, ang. Opbyggelse

af Kirken paa Gilsbakki. Khavn 24. Decembr.

1799. — Norske Tegn. 45 C^LY), 534^—535.

Christian den Syvende &c. V. S. B. I en til Vor),

Danske Gancellie indkommen og eder bekjendt Ansøg-

ning har Hr, Eggert Gudmundsen, Præst i Gilsbakke

under Myre Syssel paa Vort Land Island, andraget, at

i den orkanmæssige Storm, der indtraf Natten imellem

den 8. og 9. Januar sidsti., fik den derværende Kirke

paa Gilsbakke saa stor og betydelig Skade, at det er

uomgjængelig ncidvendigt at opbycge samme. Men da

denne Kirkes aarlige Indtægt ikkun lilstrækker al be-

tale dens allernødvendigste Udgifter, saa har fornævnte

Hr, Eggert Gudmundsen anholdt om, at de 3^ Groner,

som er Værdien af Præstekal.dets i Aaret 1795 bort-

solgte 8 Qvilder, og som hos ham ere under Forvaring,

maatte anvendes til bemeldte Kirkes Opbyggelse. Da

^ nu, udi eders herover afgivne Erklæringer, have be-

vidnet, at Alt, hvad Supplikanten i fornævnte hans

Ansøgning har fremført, er sandfærdigt, saavel i Hen-

seende til hvad der angaaer den store Skade, Kirken

paa Gilsbakke har lidt sidstafvigle Vinter, som Kirke-

portionens Utilstrækkelighed til Kirkens Opbyggelse af

^Yi hvilket dog, efter eders Meldende, uforbigjæugelig

strax maa foretages af Supplikanten, der er iblandt de

fattigste geistlige Embedsmænd i Landet, samt tjener i

61 B^ieget
' ringe Kald: — saa give Vi eder hermed til-

kende, at Vi, i Betragtning af foranførte Omstændig-

heder, allern. ville have bevilget, at bemeldte Hr. Eggert

Gudmundsen maa anvende de 32 Groner, som for Præsie-

kaldets bortsolgte 8 Qvilder hos ham ere under For-

varing, til Gilsbakke Kirkes Opbyggelse. — Derefter I

Høiesteret, Landsdommerne i Danmark samt Laugmændene
i Island,

27*



420 Beskr, ang. en Kirkes Opbyggelse.

.1799, eder allerund. have at relte, og Vedkommende Saadant

il^ecbr
Efterretning at tilkjendegive. Befalende &c, Kjo-

benhavn den 24. Decembr. 1799. [ad mandatum].

31. Decbr. Caiicellie-Skrivelse til iStiftbefalingsmand Ojaf

»Stephensen, ang. Bestemmelse om Leiermaals-

Bfider i Island. Khavn 31. Decembr. 1799. —
Publiceret paa Althinget 1800 og trykt i Ålthingsbogen s, A.

Nr. XXIII. VIII, S. 42—43 ; jevnf. MinnisverJ) Tifeindi II, 454,

Canc. Brevb. 1799, Nr. 6115, S. 1168— 1169; Fogtm. VI. 10,

465-466.

P. M. Af det Hr. Stiftbefalingsm. under 1. Febr.

d. A. tilsendte Reskript, betræffende, at den i 6— 13—24

benævnte Straf bor tilfdies dobbelte LeiermaalsbOder

m. v.,*har De taget Anledning til at foresporge: om de

Bestemmelser, samme Reskript indeholder, ogsaa skulle

gjælde for Island, hvor der hidindtil i deslige Sager er

dciml efter Storedommen, hvis Straffe formentligen ere

mildere.— Cancelliet undlader derfor ikke herved tjenstl.

at underrette Dem om: at Hensigten af dette Reskript

ei har været at skjærpe Lovene, men, som Præmisserne

vise, blot ved authentisk Forklaring at bestemme Dan-

marks og Norges Lovs sande Mening i det omhandlede

Tilfælde, paa de Steder, hvor disse gjælde. Det kgl.

Danske Gancellie den 31. Decembr. 1799 1

4800. Reskript til Stiftbefalingsmand Olaf Stephen-

10. Januar, sen Og Biskop Geir Vidalin, ang. Præstekaldet

Stadastads Fritagelse for en aarlig Tdelse til

den astronomiske Observator. Khavn 10. Januar

1800. — Cancell. 1. Departem. Registrant, 1, 7 ilSOO,

Nr. 19).

Christian den Syvende &c. V. S. B. Eftersom

') Ligelydende Breve mut. mut. ere under samme Dato af-

gaaede til begge Amtmændene i Island fra Cancelliet.
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Sognepræsten for Stadestad Præstekald i Vort Land 1800.

Island, Provst Hr. Gudmund Jonsen, for Os allerund."TT'T'*^
,

' 10. Januar.
naver andraget, at af bemeldte Kald, som forhen havde

været paalagt at holde en Eleemosynarium, er hidtil

aarligen bleven udbetalt Eleemosynarii Kostpenge 25

Rd. 48 Sk., forst til den forrige astronomiske Obser-

vator Hr. Eyolfer Jonsen og siden til den nuværende

Observator Rasmus Lievog, men at Kaldet, formedelst

den store Skade, som ved den i forrige Vinler indtrufne

stærke Sogang er bleven tilfoiet sammes Mensalgods,

Huse og Jorder, nu ei længere er i Stand til at ud-

^'ede disse Kostpenge til den astronomiske Indretning;

og det af eders herover afgivne Erklæring, som tillige-

ined Ansbgningen er bleven Os allerund. forelagt, er-

fares, at fornævnte Hr. Eyolfer Jonsen, paa Grund af

det ham under 21. Maji 1772 ailern. forundte Kalds-

brev, som succederende Sognepræst for Stadestad

Præstekald, har oppebaaret denne Eleemosyna til Under-

holdning for et bekvemt Subject, der kunde gaae ham
t^'lhaande ved astronomiske Iagttagelser, men at den

nuværende Observator Lievog, til hvem disse Kost-

penge siden ere blevne udbetalte, ingensinde har op-

fyldt foranfcirte i Kaldsbrevet fastsatte Vilkaar: - saa

give Vi eder hermed tilkjende, at Vi, i Betragtning af

forbercirte Omstændigheder, samt i Anledning af Provst

<judmund .Jonsens derhos allerund. gjorte Begjæring,

^*lern. have bevilget, at han, saalænge han lever og

forbliver
i sit nuhavende Embede, maa være fritagen

for at udbetale den derpaa hæftende Eleemosyne, 25
Rd. 48 si5_ aarlig, til den astronomiske Observator udi

Island. Hvorefter I eder allerund. have at rette, og

Vedkommende Sligt til Efterretning at tilkjendegive,

t>ermed skeer Vor Villie. Befalende &c. Kjijbenhavn
den 10. Januarii 1800.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf Ste- 22. Febr.

phensen og Biskop Geir Vidalin, ang. at Com-
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^800. bination af et Lectorat ved Latinskolen med

risTF^ Domkirkepraestens Embede ikke kan bevilges.

Khavn den 22. Februar 1800. — Canceii. i.De-

partern. Brevb. 1800, Nr. 189.

P, M. Cancelliet bar modtaget Hr. Stiftamtm." og

D. Hdiærv. Erklærmg over den hertil fra Arne Sivert-

sen indgivne Ansøgning, hvori han, efter Anmodning

fra hans Broder, Domkirkepræsten i Reykevig, Hr.

Brynjolf Sivertsen, har anholdt om, at det ved Reykevig

latinske Skole ledigværende Lectorat maatte combineres

med dennes Embede, imod at afgive 100 Rd. til en i

Kaldet ansættende residerende Capellan, — Da Hr.

Stiftamtm. og D. Hoiærv. i bemeldte Erklæring have

anfdrt, at det Embede, Hr. Brynjolf Sivertsen nu be-

tjener, udkræver hans bele Tid, og at begge Embeders

Combioation, naar en residerende Capellan med 100

Rdlrs Lcin og nogle Accidentser skulde ansættes ved

Domkirken, snarere vilde udfalde til Dompræstens Skade

- end Fordeel, at del vilde blive utaaleligt for Hr. Si-

vertsen, som er af en svag Gonslitution og desuden

boer et godt Stykke Vei fra Skolen, om han, endog i

ondt Veir om Vinteren, skulde daglig tvende Gange

gjore en Reise lil bemeldte Skole, og endelig, at det

ikke kan være Sognet ligegyldigt at miste en duelig

Sjælesorger, og i dennes Sted at lade sig noie med

en lidet studeret og uerfaren Capellan : -- saa skulde

man herved tjenstl. tilmelde Dem lil behagelig Efterret-

ning og videre Bekjendtgjorelse for Vedkommende, at

del Ansdgte efter Omstændighederne ei kan bevilges.

Det kgl. Danske Cancellie den 22. Februar 1800.

28. Febr. Rcskript til Justitiarius og Tilforordnede i

Hoiesteret, ang. Paakj endelse af Mulkter for

Underdommere eller Sagførere i Delinqnent-Sager.

Khavn den 28, Ifebruar 1800. — Dette ad man-
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datum udgivne Reskript er bekjendtgjort ved Cancellie-Circu- <800.
laire 8. Marts 1800 (Canc. 3. Departem. ~ Norske Justits-

t>epartem. — Brevb. 1800, Nr. 232), hvilket dog ikke findes
^^^^

at være sendt til Island (jevnf. Fogtm. VI. 10, 513). — Canc.

3. Departem. Registrant 1, 79»'-^80 (1800 Nr. 249). CoU.

Tid. 1800, S. 137—139. Fogtm. VI. 10, 503—504.

Cancellie-Plakat ang. Diætpenge i Delinquent- ^i. Marts

Og Justits • Sager i Danmark og Norge. Khavn
den 21. Marts 1800^ — Denne Plakat findes hverken

S-t være sendt til Island eller der publiceret, men er dog
Som det synes af vedkommende Autoriteter bleven anseet som

gjaldende Norm, især for Sbnder* Amtets Vedkommende
(Stiftamtmandens Skrivelse til Cancelliet 29. Juni 1837 og Canc.

Skriv. 9. Juni 1838). — Cancell. 3. Departem. [Norske Justits-

. -departem.) Registrant I, 113-114 (1800, Nr, 325). Original-

Aftryk hos Schultz. CoU. Tid. 1800, 187—189. Qvart-Forr.
for 1800, S. 29-3O5 Schou XHI, .17—18.

Plakat, som bestemmer Diæt- eller Underholdnings-

^^nge for Rettens Betjente, Fogder og Prokuratorer i

C>anmark og Norge, naar de gj(5re Reiser for at udfare

^slinquent- og Justits-Sager.

Med Hensyn til at bestemme de med nærværende
Tider passende Diæt- eller Underholdnings-Penge, som
^fittens Betjente, Fogder og Prokuratorer i Danmark og
Norge biliigen bor nyde, naar de gjore Reiser, for at

udfore Justits- og Delinquent-Sager, har Cancelliet fore-

'^^'»get denne Sag for Hans Maj*, som derpaa under

M. allern. har behaget at resolvere:

At Prokuratorer i begge Riger, naar de gjcSre Reiser

befalede Sagførere i Delinquent- og Justits-Sager,

tilstaaes 1 Rdlr. dagligen i Diætpenge, til Erstatr

"^ng for deres Udgifter, og al samme maa, efter Sa-

g^f^nes Natur, udredes enten af Sigt- og Sagefalds-Kassen,

') Canc. Skriv. 9. Juni 1838; jevnf. Sportelregl. 10. Septbr.

1830 S 16.
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1800. elier reparteres paa Amterne; dog bcjr den Prokurator,

21. Marts, der vil fordre Diætpenge, indgive sin Regning derover

til Retten i enhver Justits-Sag, og Dommeren udlrykke-

ligen fastsætte i Dommen, hvormeget ham med Rette

tilkommer, i Forhold af de Dage, han har haft fornoden

al anvende til sine Reiser og sit Ophold ved Retten,

hvorved tillige bor iagttages, at, i Tilfælde af, at en

Prokurator har paa samme Tid og Sted haft flere end

een Justits -Sag at fore, bor de fornævnte Diætpenge

forholdsmæssigen fordeles paa de flere Sager, saa al

Sigf5reren desuagtet ikkun nyder 1 Rdlr. i Diætpenge

dagligen, uden Hensyn til Sagernes Antal; og paa det

al der kan være noie Control hermed, h'6r Dommeren

og Skriveren tegne deres Attest paa Doms-Acten, om

der har ved Rettens Moder været fbrt flere ofl'entlige

Sager af den befalede Prokurator, end den, der om-

handles i Acten. — At samme Regel ogsaa maa gjælde

\ Hensigt til Fogderne i Norge, naar de som Actores

udfare Delinquent- og Justits-Sager; men naar de mode

i Sager, der angaae de kongelige Almindinger, eller

beneficerede Godser og disses Rettigheder, tilkommer

dem ei Diætpenge; hvorimod dem i deslige Sager for-

beholdes Ret til, i Overeensslemmelse med Forordningen

af 3. Junii 1796 § 42, at paaslaae Processens Omkost-

ning godtgjort af Modparlen, ifald denne taber Sagen.

Skulde den tabende Pari ei formaae al udrede de

idijmle Omkostninger, da bor det Manglende erstattes

Fogden af Sigt- og Sagefalds -Kassen. — Al samtlige

Dommere og Skrivere ved Underretterne i begge Riger

ligeledes maae nyde 1 Rd. dagligen i Diætpenge, naar

de holde Extra-Ret til Delinquent- og Justits-Sagers Be-

handling, og Afstanden imellem Stedet, hvor Exlra-

Rellen foretages, og deres. Bopæl, ikke er kortere end

end een Miil. — Denne kgl. Resolution bekjendtgjcires

herved til alle Vedkommendes Efterretning og allerund.

Efterlevelse. Det kgl. Danske Cancellie den 21. Marts

1800.
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Plakat ang. Regler for Tilhjemlings-Eed i
^soo.

Tyvs -Sager. Khavn den 28. Marts 1800.
_28^Marts

Publiceret ved Landsoverretten i Island den 10, August 1801.;

jevnf. Minnisver& Tibindi II, 458. Rubr. i Canc. 2. Departem.

Registr. I, 209 (1800, Nr. 491). Original-Aftryk hos Schultz.

Coll. Tid. 1800, 219-22O5 Qvart-Forr. for 1800, S. 55-56
5

Schou Xm, 41-42. — Islandsk: Uddrag (§§ 1—2) i den af

Landsoverretten i Island udgivne Samling af Forordninger

m. V., S. 84 Anm. (til For. 21. Mai 1751 g 5).

Plakat, der foreskriver bestemte Forholdsregler, til

Efterretning for Domstolene, i Anledning af nogle Dom-

meres yttrede Tvivl om de Tilfælde, i hvilke det er

forncident, at stjaalne Kosters Eiere i Tyvs -Sager ede-

Hgen bekræfte, at Kosterne ere dem frakomne imod

deres Vidende og Villie, samt paa ligeMaade stadfæste

den Taxi, som af dem sættes paa deslige Koster, naar

disse ikke ere komne tilstede.

Vi Christian den Syvende &c. G. V.: Da Os er be-

fellet, at del ved nogle Domstole anseés tvivlsomt, om
det i Tyvs-Sager er fornddent, at de stjaalne Kosters

Eier skal bekræfte med sin Eed, at Kosterne imod hans

' Vidende og Villie ere ham frakomne, omendskjondt den

Anklagede har for Retten tilstaaet, at Tyveriet er af

ham begaaet? saml at der ogsaa skal være forskjellige

Meninger, om det er nodvendigt, i Tilfælde af, at de

sljaalne Ting^ ei ere komne tilstede, at Eieren skal

beedige den Friis, han sætter derpaa, uagtet Tyven

^rkjender, at han Intet har at erindre imod den af Eier-

wianden opgivne Taxt? — saa have Vi, med Hensyn

^-il al afværge al Uvished og muelig Tvivl hos Dommerne,

^aar de omhandlede Tilfælde maatle forekomme, anseet

det gavnligt, herved allern. at bestemme følgende Regler:

1) Naar der haves den Anklagedes egen Bekjen-

delse om, at have begaaei det Tyverie, for hvilket han

lillales, og de^fhos Eieren, eller paa hans Vegne en An-

den, vedkjender sig Kosterne, bor Tyvs -Straffen være

anvendelig, uden at Eierens Tilhjemlings-Eed behdves. —
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1800. 2) Hvad den anden Punkt betræffer, da folger del af

'^^^^^^^^ sig selv, at naar den Skyldige erklærer sig tilfreds med

den Taxt, som Eieren sætter paa de stjaalne Koster,

der ei ere komne tilstede, bliver dennes edelige Be-

kræftelse uforn5den; men, naar den Paagjældende ikke

erkjendcr Billigheden af den Priis, som Eieren bestem-

mer, bor denne med Eed stadfæste, al den af ham

opgivne Værdie er fastsat efter hans Samvittighed og

bedste Skjonnende. Hvorefter alie Vedkommende sig

allerund. have at rette. Givet i Vor kgl, Residentsslad

. Kjebenhavn den 28. Marlii 1800.

12. April. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen, ang. Bygning af et Langthingshnns

i Reykjavik. Khavn den 12. April 1800. —
Canc. 3. Departem. (Norske Justits- Departem.) Brevb. 1800,

Nr. 400.

P. M. Efter at have corresponderet med det kgl.

Rentekammer i Anledning af Hr, Stiflbéfalingsmands.

Forslag under 12. Seplbr. 1798 om et nyt Laugthings-

huses Opbyggelse, isledelfor det forfaldne paa Oxeraa,

skulle man herved Ijenstl. melde: at saavel Rentekam-

meret som Cancelliet ere enige med Dem i, at Laug-

Ihingshuset rettest bygges i Reykevigs Kjcibstæd, men

iovrigt ville De behageligen indkomme med nærmere

Forslag om det Fornbdne i denne Sag, saasom i Hen-

seende til Husets Indretning og Overslag paa Omkost-

ningerne m. V,, hvorimod Kammeret, paa nærmere An-

fordring, vil ff)ie Anstalt til Pengenes Udbetaling af

Tugthusets i den kgl. Kasse indestaaende Midler. —
Det kgl. Danske Cancellie den 12. April 1800.

m

26. April. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsrøand Olaf

^Stephensen; ang. Åpothekerens Lou m. v. Khavn
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26, April 1800. — Canc. 3. Departem. (Norske Ju- 1800.

stits-Departem.) Brevb. 1800, Nr. 470.
26'"Aprir

P. M. I en hertil indkommen Forestilling fra Land-

physikus Svendsen, hvorover Hr. Stiftbefalirigsm. under

22. August f. A. har afgivet Deres Erklæring, foresporger

han: 1) om den ved Apoiheker Bjorn Jonsens dødelige

Afgang ved Apolheket i Island forefindende Beholdning

af Medikamenter skal ansees for hans efterladte Sterv-

boes Eiendom , eller den maatte tilhore hele Landet,

eller og H. Maj*. — 2) om den nye Apotheker maalte,

Hgesom hans Formand, være at tilstaae aarlig til L(5n

75 Rd. 'af de 400 Rd., som ere bestemte til Medika-

n^enters Indkjob for Fattige i Island. — Man skulle i

f^en Anledning Ijenstl. tilmelde Dem, til videre Bekjendt-

-

gjorelse for Vedkommende, at den forste Post maa af-

gjtires ved Skiftereltens Kjendelse i Apotheker Jensens

^0*; samt at Gancelliet i Henseende til anden Post er

^nig med Dem i, at den nye Apotheker ikke bcir til-

^ægges mere i L'6n af Medikamentpengene end 50 Rd.

i^arlig. Det kgl. Danske CancelHe den 26. April 1800.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan se. Apriu

Thorarensen, ang. Handel paa Ranfarhofn og

Krshofn. Khavn den 26. April 1800. ~
Isl. Copieb. Litr. Nr. 1194.

Af Hr, Amtmandens Skrivelse under 29. Novbr. f. A.,

»^ngaaende den af Grosserer Kyhns Faktor og Kj5b-

n^sendene Orum & Wulf paa Roderhavn (= Raufarhcifn)

') saavel Stiftamtmanden som Rentekammeret vare af den

Mening, at den nævnte Beholdning af Medikamenter maatte

ansees for Boets Eiendom, hvorimod Landphysikus var

af den modsatte Mening, da han ansaae Apothekeren kun
som Administrator af de til Fattigmedicin henlagte 400

Rd. aarligj hvilke paa den Tid synes at have været Åpo-
thekerens hele Driftskapital.
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4800. og Thorshavn i Aarel 1798 drevne Handel, see vi, at

26, April. Hr. Amtm. anseer denne Handel som Speculanthandel

for lovlig og tilladelig, efter 5. Post i Plak, af 18. Au-

gust 1786, Handels-Forordningernes I. Cap. 13. Art.,

samt Plak. af 1. Junii 1792, Litr. a. — Men naar Hr.

Amtm. nærmere overveier, at sidstbemeldte Plakat, som

giver de i de foregaaende Anordninger herom gjorte

Bestemmelser en nærmere bestemt Fortolkning, i den

allegerede Paragraph tillige bestemmer, at den derved

givne Frihed til Speculanthandel ikkun gjælder for de

ved Handelens Frigivelse antagne, eller herefter ved

Kammerets Approbation oprettede Udliggerhavne, og at

hverken Rciderhavn eller Thorshavn er et saadant au-

toriseret Udliggersted, saa ville vi vente at Amtm. vil

befinde, at denne Handel har været aldeles utilladeh'g,

saavel for Kyhns, hvad enten man betragter ham som

Kjc)bmand i OeQord, eller Grosserer i Kjcibenhavn, som
* *

for Kjobmændene Orum & Wulf, der endog ere Bor-

gere i en Kjobstæd, udenfor hvis Distrikt Rsderhavn

sikkert, om ikke Thorshavn, er beliggende. lovrigt com

municeres Hr. Amtm. ved indsluttede Gjenpart. til be-

hagelig Underretning, hvorledes Kjcibmæudene Orum <&

Wulff er herfra tilkjendegiVet, at en af dem indgiven

AnsOgning om Tilladelse til at etablere Handel paa disse

Steder ikke kan være at bevilge, og paatvivle ikke, at

Hr. Amtm. jo vil vaage for og fciie hvad kraftige An-

stalter De maatte finde fornodne til Handels- Anordnin-

gernes Overholdelse. — Rentekammeret den 26. April

1800 \

den paaberaabte Rentek. Skriv, til Handelshuset Orum &
Wulf s. D. (Copieb. sst. Nr. 1196) afslaaer den anscigte

Tilladelse at etablere Handel paa „Rbverhavn" (Raufar-

hbfn), da den ligger udenfor Eskeijords Distrikt, hvor

O. & "W. havde taget Borgerskab og etableret Handel. —
Under s. D, svares paa Kyhns Forespørgsel: om det er

tilladt at drive Handel paa „Rciderhavn", at dette ikke
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Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf ^800.

Stephensen, ang. Skattefrihed foren forhenværendele^A^
constitueret Sysselmand. Khavn 26. April 1800.
~~~ At Rentekammeret bifalder, efter de af Stiftamtmanden op-
tyste Omstændigheder at den forrige constituerede Sysselmand
Pétur Pétursson i Hnappadals Syssel bliver „fremdeles fri for

at svare Skat, Tiende eUer Gjaftold". — Rentek. Isl. Copieb.

Litr. Z, Nr. 1205.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 26. Aprii.

Stephensen, ang. Afgift for Benyttelsen af Reykja-

viks Græsmarker. Khavn 26. April 1800. —
At det bOr have sit Forblivende ved den Afgift, Stiftamtmanden

^avde sat paa Græsningen paa Reykjaviks Marker, og den af

tillades, da Stedet ikke var authoriseret til Udliggersted

(Copieb. sst. Nr. 1212). — Med Hensyn til et andet An-
dragende fra O. & W., om Tilladelse at etablere Handel

paa Seyderljorden (= Seybisljord) svares Amtmand Thor-

arensen i Rentek. Skriv, af s. D. (Copieb. sst. Nr. 1211),

at dette heller ikke kan tillades, men at Amtm. endogsaa

skal fbie de kraftigste Anstalter til at standse den Handel

paa dette Sted, som GrossererKyhn eller hans Factor havde

begyndt at drive der paa Stedet paany i Sommeren 1799,

I en Skrivelse til Amtm. Wibe i Vesteramtet s. D. (Copieb.

sst. Nr. 11983 indskjærpes Overholdelsen af Plak. 1, Juni

1792 Litr. a, ang. Speculanthandelen, i Anledning af at

JOrgen Mindelberg (bosat paa IsaQord) havde sbgt om
Tilladelse at etablere paa Budenstad (i andet KjcJbstæd-

distrikt) og anffirt, at han der havde drevet Handel i 3

^^^f hvilken Tilladelse Kammeret ogsaa nægter ham
(Copieb. sst. Nr. 1197).

O i Skrivelse til Rentek. 17. August 1799 havde Stiftamtm.

(^laf Stephensen oplyst, at af dem, som i nogle Aar havde
Været om end kun constituerede Sysselmænd, havde aldrig

været fordret Skat, Tiende eller Gjaftold, og at den nævnte -

Pétursson havde i 37 Aar været ukrævet for disse

Ydelser af 4 Sysselmænd, som efter hverandre havde været
i SnæfeUsnes Syssel (Isl. Joum. 10, Nr. 956).

4
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1800, de Handlende ansbgte Nedsættelse i bemeldte Afgift ikke be-

vilges — Rentek. Isl. Copieb. Litr, Z, Nr. 1216.
26, April.

26. April. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

»Stephensen, angaaende ubenyttede Byggepladser

i Reykjavik. Khavn den 26. April 1800. —
Isl. Copieb. Litr. Z, Nr. 1203.

Paa Hr. Stiftamtmandens Foresporgsel ved Promem.

af 17. August f. A., ang. Benyttelsen af den Plads i

'3 i et Andragende af 14. Aug. 1798 havde sex Handels-

borgere i Reykjavik, hvoraf dog tre (Knudsen, Svane og

Brynning) intet Jordbrug havde, forespurgt hos Rentek.

:

,j0m ikke de Jorder med tilhbrende Græsmarker, som nu

tilhare Byen, og for Nuværende bruges og benyttes af

dens Borgere til Græsning, bOr være aldeles afgiftsfrie'*,

og, hvis Afgift svaredes , om den da ikke skulde betales

med 90 Sk. pr. Væt, efter den ældre Taxt, men ikke

med 2 Rd. 48 Sk. pr. Yæt, som Stiftamtmanden fordrede,

hvilket endog overgik hvad de kongelige Leilændinger be-

talte, nemlig 1 Rd. 57 Sk. pr. Væt. — I Stiftamtmandens

Erklæring 17. August 1799 bemærkes, at efter Rentekam-

merets Befaling til SOnderamtet af 13. Septbr. 1791 er

den halve Jord Reykjavik ved Forretninger 22. og 23. Mai

1792, samt 1. Juni s. A., bleven udlagt til Kjbbstædgrund

og deelt i visse Lodder, samt af bemeldte Grund og Græs-

ning bestemt vis aarlig Afgift og Grundleie til Bedste for

Kjobstaden: af Græsningen saa mange Vætter Fisk, soni

fra Arildstid har været brugeligt og overeensstemmende

med Jordebbgerne, især den af 1760, og af (irunden en

passende Afgift efter de opforte Huses Størrelse til en

Vægter - Indretnings Oprettelse og Vedligeholdelse. Af*

giften af Græsningen var for de Borgere (Bergmann, Fa^

ber og Arni JtSnsson^, som brugte samme, bestemt efter

Accord med Stiftamtmanden efter de gjældende Fiske-

priser, og han bemærker, at det syntes ubiUigt, at disse

Borgere vilde unddrage dem en saa ringe Ydelse til Byens

Bedste, da dog de Fattigste af Indbyggerne omkring

Reykjavik vilde med Glæde erlægge en hdiere Afgift for

bemeldte Græsning [Rentek. Isl. Joum. 10, Nr. 959J.
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Reykevigs Kjbbstæd, hvorpaa Kjobmand Kyhns Handels- <800,

huse have staaet, og som denne skal ved Bygningernes"
26'Apiil

Nedriveise have solgt til et Handeishuus i Sonderborg,

formeldes til tjenstl. Gjensvar; at nuværende Eiere

inaatte af Hr. Stiftamtm. forelægges en passelig Tid til

at bebygge Pladsen, da den i andet Faid skal henfalde

til Kjbbstaden og overlades Andre til Bebyggelse, —
Rentekammeret den 26. April 1800.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan 26. Aprii.

Thorarensen, ang. Specnlanthandelen paa Sigridar-

Stada-OS- Khavn den 26. April 1800. —
At KjBbmand Thord Helgason ikke kan tilstaaes den omsBgte

Tilladelse at etablere Handel paa Sigristadeosen (^Sigri&ar*

sta()a<5s), men at det staaer ham, som Borger i OeQords Kjt5b-

stadj frit for at drive Handel paa Udliggerstedet Skagastrand,

Is], Oopieb. Litr. Z, Nr. J228.

Gancellie-Gircalaire til samtlige Biskopper i s. Mai.

Danmark, Norge og Island, ang. ÅDSOgningers

Indsendelse samt Erklæringer derpaa. Khavn
den 3. Mai 1800. — Findes ikke at være publiceret l

Island. Canc. 1. Depart. Brevb. 1800, Nr. 481; jevnf. Canc.

^' Departem. (Norske Justits -Departem.) Brevb. Nr. 483.

Original-Aftryk paa et Ark i Folio. Coll. Tid. 1800, S. 273-

275 (uden at nævne Island). Fogtm. VL 10^ 555—557 (paa

fyrste Side under feilagtigt Datum: „2. Mai"). 1 Kjebenhavn
er dette Circulaire bekjendtgjort ved Raadstue -Plakat 6. Mai
1800 CQvart-Forr. for 1800, S. 344^345; Schou XUI, 52-54).

M. Ved Forordn, af 3. April 4771 § 2 har H.

^^iv befalet, at alle AosSgninger, som indgives enten
t-ii H. Maj». selv eller de kgK Gollegier, skulle fdrst le-

veres til den vedkommende Ovrighed, paa det at dennes
Erklæring kunde tegnes paa Memorialen, m. v. Men,

uagtet bemeldte Lovgivning forkynder i dens Indledning
<Jet veigjbrende Oiemærke, hvortil der tilsigtes ved denne
Befaling, nemlig; at de, som have grundede og befoiede
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4800 Anliggender at foredrage, kunne desto hastigere faae

3. Mai. Resolution, erfarer man dog dagligen, at foranforte

Fremgangsmaade i Almindeligbed ikke folges, og at de

Ansdgninger. som indkomme til Canceiliet, sjeldeu ere

paategnede af Ovrighederne , saa at de desformedelst

maae skikkes tilbage til Embedsmændene, for derfra at

erholde de forncidne Oplysninger om Sagernes rette

Sammenhæng, hvorved megen Tid spildes unyttigen,

og Afgj(5relserne ikke kunne fremmes med vedborlig

Hurtighed. Delte Golleginm finder sig altsaa pligtig til

at bringe fornævnte Hans Maj** Befaling i Erindring og

Kraft, til allerund. Efterlevelse, samt paa det noieste at

vaage over dens alvorlige Overholdelse. Til den Ende

har man besluttet, at opfordre samtlige Ovrigheds og

Embedsmænds nidkjære Medvirkning, til at indskjærpe

den omhandlede Forordnings Bud, saavel i Almindelig-

hed, som især hos Almuen, og at oplyse dem om dets

Gavnlighed og Nytte for dem selv, samt derhos be-

kjendtgjcire, at de, der ei holde dem sammes Forskrift

efterrettelig, maae tilskrive deres egen Forsommelse, at

deres Ansogninger blive henlagte uden Svar elier Re-

solution. I Overeensstemmelse hermed anmodes (Tit.)

at kundgjcire denne Collegiets Advarsel og Beslutning*

paa saadan Maade, at ingen Vedkommende skal kunne

undskylde sig med Uvidenhed. Ligesom man ogsaa,

med Hensyn til betryggende Controller imod ufornodent

Ophold, tillige maa anmode samtlige Ovrigheds- og

Embedsmænd, at ville i deres Erklæringer udtrykke-

ligen nævne, under hvilket Datum Ansogningen er dem

tilhændekommen, samt naar den er afsendt til nogen

Anden, for at indhente Oplysninger, og endeligen hvad

Tid den er kommen derfra tilbage. — Det kgl. Danske

Cancellie den 3. Maji mo\

*) I Cancellietfi 3. Departem. (Norske Justits -Departements)

Brevbog 1800, Nr. 483 anftirea dette Circulaire som kun

Bendt til Stiftamtmænd og Amtmænd i Norge, men ikke i
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Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd

Og Amtmænd i Danmark, Norge og Island,

ang. Tvangsmidler mod Vidner, m. v. Khavn
den 3. Mai 1800. — Publiceret ved Lanclsoverretten i

Island den 10. August 1801 5
jevnf. MinnisverS TiSindi II, 438.

Canc. 2. Departem. Brevb. Nr. 716 og 5. Departem. Brevb.

Nr. 459. Sendt til Stiftsoverretterne i Norge ved Canc. Skriv,

3. Mai, Canc. 3, Departem. (Norske Justits-Departem.) Brevb.

1800, Nr. 496. Original-Aftryk paa et ArkiFolio. Coll, Tid. 1800,

S. 282-283. Fogtm. VI. 10, 557- 558 (uden at nævne Island).

P. M. Til Gancelliel er indkommeD en Forespqxg-

sel: om del kan være eu Dommer tilladt, at indkalde

Vedkommende til Æxaminations- og Undersogelses-For-

J^(5rer, under Falsmaals Slrafj paa Grund af, at Hensigten

"^ed disse Forhorer, nemlig: al udfinde Sandheden, al-

deles vilde forfciles, dersom det ei skulde være tilladt,

tvinge dem, der indkaldes, til at mode, saml at det

ffii'st efter det afgivne Vidnesbyrd kan bestemmes, hvilke

^^1' blive at ansee som Parter, og hvilke som Vidner?

I den Anledning har delte Collegium fundet for-

*^^denl, til almindelig Efierrelning for Retterne, at til-

^jendegive, al, da del af D. og N. L 1-13—7 samt

Forordningerne af 3. Marts 1741 og 3. Junii 1796 Gap.

5 8 3 er klart, at Falsmaals -Boder alene have Sted
Som Tvangsmiddel imod dem, der, efterat være ind-

stævnte som Vidner til en Ret, derfra udeblive, saa

samme ikke heller i criminelle Sager bruges imod
^ndre, end dem, som udtrykkeligen, under Renævnelse

Vidner, ere indkaldte. Hvad derimod angaaer dem,

1800.

3. Mai.

Island, hvorfor det heller ikke anffires i MinnisverS Ti'&-

indi blandt de til Island sendte kongelige og coUegiale

^speditioner. Det er ligeledes expederet igjennem Can-
celliets 2. Departem. (Danske Justits-Departem,, see dette

l^epai-tem. Brevb. 1800, Nr. 714), samt 5. Departem.

(Brevb. Nr. 460), som det hedder : ^^til samthge civile og
geistlige Ovrigheder i begge Riger", men altsaa ikke til den

verdsHge Ovrighed i Island.
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som under et Inquisitions-Forbcir i en criminel Sag,

uden Benævnelse af Vidner, indkaldes til al forhores,

eller personlig at mode, da b'6r Dommeren være be-

myndiget til, al lade de uden lovligt Forfald Udeblivende,

vod dertil af ham beordrede Mænd, afhente, og, i Til-

fælde af Modsættelse, al bruge Magt iaiod dem; hvilket

fdlger ei alene af D. L 1— 19.— 1 og N. L. 1-17— i,

saavelsom D. L. '1—24—47 og N. L. 1—22—49, samt

Analogien af adskillige særdeles Anordninger, der hjemle

vedkommende Dommere saadan Myndighed, men for-

nemmelig af Forordn, dat. 3. Junii 179G Cap. 9, der, i

at befale: at et saadant Forhcir uafbrudt bor vedblive,

ustridig forudsætter, at Dommeren maa have Magt til

at bruge de fornodne Tvangsmidler imod de Inilkaldto

og modvillig Udeblivende, eflerdi det ellers stod til

disse, ved deres OverhOrighed al forvolde Forhorets

Afbrydelse og Underscigningens Forsinkelse ; hvilket be-

hageligen maallo bekjeiidtgjdres Vedkommende, Del

kgl. Danske Gancellie den 3. Maji 1800.

Forordning ang. Udfærdigelsen af Bevillinger

23. Mai. og Dispensationer. Khavn dea 23. Mai 1800^
— Publiceret ved Landsoverretten , i Island den 10. Augiist

1.801 samt i Synodallbrsamlingen Ibr Skalholts Stift 1801 ;
jevnf«

Minnisverb Tibindi II, 4o9. Om dens Gyldiglied i Island see

endvidere Canc. Skriv. 2. August 1828.- Canc. 2. Departem-

Registr. I, 354-356(1800, Nr. 877).- Original-Aftryk hos Schultz.

CoU. Tid. 1800, S. 354-360. Qvart-Forr. for 1800, S. 77-81 }

Schou XIII, 66-60. P. Pétursson Hist. Eccl. Island. S. 201-

204. — Islandsk: ^^Tilskipan åhrærandi veitmga og leyfis"

bréf* i den af Latulsoverretten i Island udgivne Samling

Forordninger m. v. S. 43—50.

FoiioHDNiNG, som bestemmer, at visse Slags af de

BevilHnger, der hidindtil have været udfærdigede f»'3

Cancelliet, skulle afskaOes og aiisees uncidvendige; samt

at endeel af deslige Dispensationer skulle herefter sbges

O Canc. Circ. 14. Juni 1800.
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hos Ovrighederne, som bemyndiges til at meddele de 1800.

Vedkommende samme. *

23, Mai.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at, ligesom

det uafladeligen er Vort Onske og Vor Villie, at lette

enhver Byrde for Vore kjære og troe Undersaatier, saa-

vidt som Muelighed og Omstændigheder det tillade:

saa have Vi og, med Hensyn til dette Oiemærke, taget

i Betragtning, at Bevillinger, som udfærdiges igjennem

Vort Danske Ganceliie, ofte forvolde de Scigende (især

naar disses Opholdssteder ere fraliggende) baade Tids-

spilde og ikke ubetydelige Omkostninger, formedelst

Postpenge, stemplet Papir, Salarier til Suplikskrivere og

C^ommissionairer m. v.; hvilke Udgifter endog maae ud-

redes af Uformuende, som af Os eftergives Gebyret til

Vor Kasse, paa Grund af deres ringe Vilkaar. — I at

henvende Vor Opmærksomhed paa denne Gjenstand,

Og overveie de Midler, ved hvilke fornævnte Vor lands-

faderlige Hensigt kunde, bevirkes, have Vi ikke laget i

'^f^lænkning, uagtet Vor Kasses Tab: 1) at afskaffe visse

Bevillinger, som Vi ansee meest trykkende for Vore

^^iitlige Undersaatier
; 2) at bemyndige Ovrighederne lil

udstæde visse Slags, og 3) at belroe disse Embeds-
D^ænd nogle af de Bevillinger, som udstædes under

Vort Segl, for af dem al meddeles de Sbgende, i Over-

eensstemmnlse med de Regier, som Vi i denne Hen-

seende have foreskrevet Vedkommende. Vor Beslutning

^% Befaling desangaaende er følgende:

I- Afdeling. De Tilfælde, i hvilke Bevillinger bort-

fMe, som ufornodne, ere: — 1) Ægteskaber imellem Be-

slægtede og Besvogrede, i de Grader, som Forordningen

^' Decbr. 1775 § 2 erklærer at være tilladelige,

J^aae herefter indgaaes, uden at de Vedkommende dertil

hehcive at stige Bevillinger. — Derimod skulle Ægte-
skaber være aldeles forbudne i enhver Grad af Slægt-
skab eller Svogerskab i op- og nedstigende lige Linie,

saavelsom den fa rste Grad i Sidelinie; efterdi Sammen-
eje jmellem saadanne Personer er Blodskam, og en

28*
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1800. Forbrydelse, som drager Livs -Slraf efter sig. Til Ad-

23. Mai. varsel for Enhver, og paa det al Ingen skulde af Van-

kundighed begaae en saadan Jjilisgjerning, igjentages

derfor hermed paa det alvorligste Lovens Forbud imod

Ægteskab og Sammenleie iraellem Forældre og' deres

Afkom, Stif-Forældre og Stifborn, Svigerforældre og

Svigerborn, samt alle disses Afkom i nedstigende Linie,

uden Undtagelse, saa og imellem Sodskende. — I Hen-

seende til Ægteskaber med Broders eller med Farbro-

ders og Morbroders Enke, da maa saadanne ei heller

tilstædes, med mindre Vi selv dertil give Vor særdeles

Bevilling. — 2) Da det efter Loven paaligger Værger,

at belrygge deres Myndlingers Formue: saa skal Ov-

righeden, nanr en Værge begjærer sin Myndlings Arv

forflyllel fra en anden Jurisdiction til den, hvor han

boer, være pligtit; lil, ved Requisition til Ovrighoden

paa det Sted, hvor Arven er falden, at besørge den

indtaget under Overformynderiet paa del Sted, hvor

Værgen opholder sig. Heraf folger allsaa, at Bevillinger

til Arvs ForOyllelser i det fornævnte Tilfælde ikke be-

høves. — 3) Vi ville herefter forskaane dem, der have

begaaelLeiermaals-Forseelser, for at lose de ved Forordn,

af 8. Junii 1767 paabudne Fritagelses-Bevillinger for

at sættes paa Vand og Brod, isledenfor det ved bemeldte

For. afskaffede aabenbare Skriftemaal. — 4) Bevillinger

for Enkemænd og Enker lil at indgaae nyt Ægteskab,

inden den i Forordn, af U. April 1752 fastsatte Tid' efter

den afgangne Ægtefælles Dod, skulle ogsaa ansees

un<3dvendige ; men da det er siddende imod Sædelig-

hed, at en Qvinde, imedens hun er frugtsommelig ved

sin afdøde Mand, skulde gifte sig med en Anden, saa

skal det ikke lilslædes nogen Enke, som er i den Al-

der, at hun kunde være i dette Tilfælde, at indgaae

nyt Ægteskab, forinden 9 Maaneder efter hendes Mands

D5d, med mindre en erfaren Physikus eller Gjordemoder

O nemlig : 1 Aar for Enke og GMaanedcv forEnkemand.
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bekræfter, at hun ikke befindes at være frugtsommelig 1800.

paa den Tid, hun gifter sig. 23. Mai,

II. Afdeijkg. Hvilke Bevillinger herefter maae ud~

slædes af Magistraten i hjbbenhavn, og paa andre Steder

^f de vedkommende Stiftamtmænd og Amtmænd. — Disse

ere: 5) Tilladelse for Ægtefolk, at være adskilte fra Bord

Seng, naar de ei ved Mægling kmine bringes til

Porlig, og til at leve i Enighed med hinanden. —
^) Bevilling til at udbetale af Umyndiges Arve-Capitaler

saameget, som behbves til deres Opdragelse, eller i

^lulre Maader til deres Gavn; dog med det Vilkaar, at

baade Værgerne og Overformynderne ere enige i, at

'lelj der saaledes bevilges udbetalt, er til virkelig For-

deel og Nytte for den vedkommende Myndling; men,

^lersom disse skulde være af ulige Meninger desan-

gaaende, bor Sagen med dens Omstændigheder fore-

^li^les Gancelliel til Afgj6rel§e. — 7) Bevillinger for

Qvinder^ til at sye Klæder for Personer af deres eget

l^jcin; hvilken Næringsvei bor især forundes Enker,

f5om ero trængende og fore et sædeHgt Levnet. —
^) Bevillinger til at handle med chinesiske og ostindiske

Varer
i Kjobstædenie, efter de Bestemmelser, der indo-

^'oldes
i tie Bevillinger desanaaaende, som hidindtil

^a Gancelliet ere blevne udstædte. — 9) Bevillinger til

at arbeidc med eij:ne Hænder, som Frimestere. i Haand-
^æi'ker. Disse meddeles duelige og skikkelige Svende,
'^^^^ dem, der ere gifte og have Born; dog ei forinden

hiwe tjent i det mindste i Aar som Svende. —
Bevillinger til at bage og sælge Rugbrod, imod at

^^^^'c stedse i Forraad,' til Byens Forsyning, et vist pas-
sende Qvanlum Hus:, som af Ovrigheden beslemmes.

—

01 samtlige
i denne Klasse nævnte Bevillinger fritages

' *^ Vedkommende at erlægge Noget i Gebyr, und-
^^*8tm de i § 8 anførte, hvilke betales, som sædvanligt,
™ed H Rd. 93 g(i_^ der beregnes den kongelige Kasse
1*1 Indtægt.

UI. ApDBntiG. De kongelige Bevillinger og Eæpedi'
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1800, tioneTj der ere betroede Kjobenhavns Magistrat, saavelsom

^ Stiftamtmændene og Amtmændene, for herefter af disse

Ovrigfieder at overleveres Vedkommende , ere folgende: —
11) Begravelses-Breve. — 42) Opreisninger paa under-

ordnede Retters Domme og Behandlinger, naar samme

ans(5ges inden 3 Aar fra den Dag, Dommen eller Kjen-

delsen er afsagt. — 13) Bevillinger til Proclamata, for

at indkalde Creditorer i Slervboer, samt Opbuds- og

Fallitboer. — 14) Bevillinger for Enkemænd og Enker,

til at sidde i uskiftet Bo med fælles sammenavlede

umyndige Biirn, — 15) Vielse-Brcve, eller Tilladelse at

vies hjemme i Huset. — 16) Bevilling til at vies af

uvedkommende Præst. — 17) Teslamenlers Confirma-

tioner, naar de, der oprette Testamenter, ikke have

Bbrn eller Livsarvinger. — lovrigt have Vi meddecll

fornævnte Vore Embedsmænd (til hvilke Vedkom-

mende herefter have at henvende sig med Anscig-

ninger om de i denne Afdeling anfbrle Bevillinger)

nbiagtige og bestemte Forholdsregler, i Flenseende til

de Tilfælde, hvor Vi, i Betragtning af de Sbgondes

Uformuenhed, ville forunde dem enlen Nedsættelse i

Gebyret, eller sammes aldeles Eftergivelse; ligesom Vi

og have befalet, at Beldbet af det Gebyr, som tilkom-

mer Vor Kasse for disse Bevillinger eller Dispensationer,

skal være tegnet derpaa. baade med Tal og Bogstaver,

under Cancellie-Gassererens Haand, paa det at Enhver

kan være forvisset om, at han ikke har betalt mere,

end han bcir. Hvorefter alle Vedkommende sig aller-

underd. have aL rette. Givet i Vor kgl. Residentsstad

Kjbbenhavn den !^3. Maji 1800,

^- Mai. Reskript til Stiftbefalingsmand Olaf Stephen-

sen og Biskop Geir V idalin, ang. Gufndal Kir-

kes Ittventariipenge. Khavn den 23. Maji 1800.

— Canc. 1. Departem. Registr. 1, 89 (1800, Nr. 214),

Christian den Syvende &c. V. S. B. Eftersom
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Hr. Erland Uannesen^ Præst lil Gufudal udi Vort Land

'sland, for Os allerund. haver andraget, at han i Aaret

'793 har opbygget den faldefærdige Kirke sammesteds,

hvorved denne er kommen i lOi Rdlrs 46 Sk. Gjeld

ham, hvilken den, i Betragtning af sin ringe Indtægt,

aldrig vil være istand til at betale, eftersom dens aar-

Jige Overskud fra dens nødvendige Udgifter ikkuns be-

Iciber sig lil 2 å 3 Rd, aarlig; men at noget af det

'nventariiqvæg, som borte lil Præstegaarden, er, for-

"ledelst al Gaarden ved overhaandlagende Fjeldskred

Jkke kunde underholde den forrige Besætning, efter

Biskoppens Resolution bleven bortsolgt, hvis Værdie

bf^l5ber sig ti! 24 Rd., hvorhos han allerund. haver an-

®*^6l om: al bemeldte 24 Rd. maatte komme til Afdrag

pQa Kirkens Gjcld til ham: — saa give Vi eder hermed

^^'Jijende, at Vi, i Anledning heraf, samt efter den af

*^der derover afgivne Erklæring, allern, ville have he-

^*^Set, at bemeldte 24 Rd. maae komme til Afdrag paa

^»rkens Gjeld til for" Mr. Hannesen. Derefter I eder

^^lerund. have at rette, og Vedkommende Saadant lil

Efterretning at tilkjendegive. Befalende &c. Kjoben-

^^vn den 23. Maji 1800. [ad mandatum].

taoo.

23. Mai.

Kongelig Resolution ang. Opmaaling af h-
l^nds Kyster og Havne. Khavn 28. Mai 1800 \ —
^ forestilling 27. Mai bemav.*ker Rentek. , at det bedste Kort,

men cla havde over Island, nemlig det af Erichsen og
*^lavius med dennes Reisebeskrivelse i 1780 \idgivne, ansaaes

^ -^^mindelighed for feilagtigt og ikke grundet paa behorige

^hservationer. Af Scikort eller Havneopmaaling havdes kun
"Vatl der efter de i Aarenc 1770 og 1777 fciicde Foranstalt-

^^"ger var udkommet, især efter Skipper Miners Observationer
og

Opmaalinger, nemlig:

^) Et retvisende plat Sokoit fra Reykenæs og Fugleskjæ-
^ne forbi Skagen indtil Langholmstangen , eller den sydlige
Huk af Borger^ orden. — 2} Et misvisende Kort over alle i

28. Mai.

O Insti-uction 7, Juni 1803
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'1800. tlen Strækning forekommende Havne og Ankerpladse. — 3) Et

28. Mai. retvisende Paskort over hele FaxeQorcfen fra Reykenæs til Snee-
"-"^^"^^^ fjeldsnæs, samt Sneeljeldsnæssets vestlige Strandkant. Endelig

var — 4") ved daværende Captain Vleugel paa Krydstog med

Orlogsskibe i Åaret 1776 optaget adskillige Fjorde paa den

<5stre Kant af Landet, og derefter udgivet et Kort over Breid-

dals-Bugten, samt over Faskrudsfjorden, Lodmundarfjord og

Seydisfjord.. Men ved Lovenorn havde Kammeret erfaret, at

ikke alene disse sidste ikke kunne ansees for fuldkomne af

Mangel paa astronomiske Observationer, men at det endog

er uvist, hvorvidt de fcirste paa Scinderlandet kunne ansees

.derfor, da man ikke veed, om der er taget noget fast Stand'

punkt, og om det er bekræftet med saa rigtige trigonometriske

og astronomiske Observationer, som behoves. — Ikke alene i

den Henseende, at Landet kunde blive rigtig geogi*aphisk af-

lagt, -var det derfor hbist nyttigt, at der foretoges en Op-

maaling af dets Kyster, men det var og en Sag af storste

Indflydelse paa Islands Vel, og til derefter at kunne faae den

Kundskab, der behbves til ved passende Anordninger ellei'

Bestemmelser at styre Handelen til Landets og Folkets Bedste,

saasom da forst med fuld Yished kan bedommes, hvorvidt de

til Kj'dbstæder udseete Steder ere bekvemme, og hvilke af dem

der især kan tænkes paa at kmme blive det 5 om åon almin-

delig paaklagede Mangel af Concurrence og Uleilighed af lange

Reiser er grundet, og hvorvidt samme i saa Fald kunde være

at afhjælpe. — Ved Sagens nærmere Overveielse fandtes det

bedst at iværksætte en saadan Opmaaling ved at oversende

tvende i Mathematik kyndige Offtcierer til Landet, som, efterat

have ved Examen aflagt Prove paa deres Duelighed , skulde

opmaale samme efter den Orden, som bliver at foreskrive ved

en dem nærmere tilhuggende Instrux, hvortil Professor Bugge

vilde levere Udkast. Til Nytte for Sofarten i, Almindelighed

kunde ifjvrigt i Tiden Landfortoningerne optages ved kyndige

Soofficierer. — Til at paatage sig denne Opmaaling hav<le 6

i Norge ansatte Officierer meldt sig, af hvilke Rentek. fore-

slaaer Lieutenanterne v. Aanum og v. Ohlsen^ Repetent ved

det norske militaire Institut. — Udgifterne foreslaaes at skulle

bestrides af Beholdningerne af de i Anledning af Jordbranden

i Island indsamlede Collectpenge , som med sine Renter, der

for det meste ligeledes ere gjorte frugtbringende, ialt belCJbe

til ultim. Decembr. 1799 : 50,094 Rd. 85 Sk.

4
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Be ved Operationen faldende Udgifter, saavidt de lade
i 800.

sig caiculere, antages at ville omtrent blive: 28. Mai.

a) Eengang for alle:

1) Til Instrumenter efter Opgave af Justitsraad Bugge

:

Et Transit-Instrument . . . 100 Rd.
E

To geographiske Instrumenter

(hvoraf maaskee dog eet kan

uden Udgift tilveiebringes) . 300>-

To Sæt Landmaalings-Instru

120 —
To astronomiske Uhre . . . 84 -
En artificiel Magnet . . • * 10 -
To gode Kikkerter , . . . UO ~

20 -

21 Telte til Officiererne ^ . . ,

3) Et Telt, til deres medhavende Karle,

samt et mindre til at sætte over In-

4) Vil behoves omtrent 20 Heste, hvis An-

774 Rd.

50 —

skaffelse efter Priserne i Island anslaaestil 400 —
S) Til Udredning maatte Enhver af dem

forundes en Gratification af 200 Rd. . 400 —
^) Til Justitsraad Bugge et Honorarium

for at instruere Officiererne , . . , 120 —

tilsammen. . . 1844 Rd,

b) De aarlige Udgifter anslaaes til:

O Tillæg til Officierernes Gage
,

ligesom det har

været forundt de Officierer, som have været paa

Opmaaling i Norge, 25 Rd. maanedlig, er for

hver 300 Rd., altsaa .......... 600 Rd,

O Ved kgl. Resol. 29. Juh 1801 bevilges 200 Rd. til Ind-

^jc>b af det tredie af de geograpliiske saakaldte Ekstromske

Ii^strumenter, samt 175 Rd. 52 Sk. for B«ger til Opmaa-
^erne Aanum og Olsen, begge Dele af de islandske CoU
^ectpenges Renter. Rentek. Norske Relat. og Resol. Piot.

Nr. 92.

Ved kgL Resol. 26. August 1801 bevilges 479 Rd. 85 Sk.
af CoUectpengene for '6 Telte til Officererne ved den is-

landske Opmaaling. Rentek. Norske Relat. og Resol.
Prot. 82, Nr. 100.
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1800.

28. Mai.

Transport 600 Rd.

2) Diætpetige 1 V-^ Rd. daglig for hver Dag,

de reise paa denne Forretning, som,

da Tiden er anslaaet til 5 Maaneder,

vil beliib.e
' 450 —

3) For 2 Karle, som de nødvendig maa
forsyne sig med fra Khavn for at gaae

dem tilhaande 200 —
4) Af leiede Folk i Landet vil de behcive

paa Forretningen hver 2 Karle eller

Fdlgemænd , som ikke kan ventes at

faaes for ringere end 32 Sk. hver dag-

lig, som for 5 Maaneder vil belbbe . 300 ~
6) Tilfældige Udgifter, saasom ved Varders

Oprettelse m. v., som ikke kan forud

bestemmes, men som maa godtgjJJres

dem efter Regning, anslaaes omtrent 200 —

tilsammen aarlig . . . 1750 Rd.

Lieutenant Aanum maatte endvidere tillægges saameget i Li5n,

som en Second-Lieutenant nyder i Gage ved den norske Armee,

nemlig 114 eller 120 Rd., hvilket altsaa vilde forhciie Udgiften til

1870 Rd., som endda vikle kunne bestrides af Renterne af de

paa Renter udestaacnde CoUectpenge, der ialt belhbe 1916 Rd.

76 Sk. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 81, Nr. 55.

Vi have ladet Os foredrage indbemeldle Forslag

og bifalde allern.: at Vort Rentekammer -i Overeens-

stemmelse hermed foranslaUer det FornOdnc lil de is-

landske Kysters og Havnes Opmaaling, hvis Bekostning,

efter den derover gjorte Beregning, bliver at udrede

af Renterne af Beholdningen af de i Anledning af

Jordbranden indsamlede CoUectpenge, men forsaavidf.

Noget heri mangler, maa dette forskydes af Vor Kasse,

indtil Beiobet igjen af bemeldte Renter kan erstattes.

Til at forelage Opmaalingen udnævne Vi allern. afske-

diget Lieutenant Aanum og Lieutenant Ohlsen af Vort

Tellemarkske Infanterie- Regiment, og bemyndige Vort

Rentekammer til at correspondere med Vort Generali-

lets- og Gommissariats-Collegium,|.om at LieutenantAanum

derfra forestilles Os til at a*Dsættes å la suite ved et
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af Vore Norske Regimenter og Lieutenant Ohlsen lil at tSOO.

blive, som udcomraanderel, staaende med Ga2c i sit TPrT-
. ' ' ^ 28. Mai.
Wummer ved Regimentet. Angaaende Fremgangen med
Arbeidet skulle de aarligen gjOre Indberetning tii Vort

Rentekammer, hvis tvende Committerede, Vore Justits-

raader Wadum og Arctander, i Forening med Professor

Astronomiæ, Justitsraad Bugge, gjennemgaae og be-

dcimme de Charter, Beregninger og astronomiske Ob-

servationer, som de saaledes Tid efter anden indsende.

Kj(5benhavn den 28. Maji 1800 ^

tf

Rentekammer - Skrivelse til Directionen for 29. Mai.

i^'ondet ad usus publicos, ang. Udgivelsen af et

islandsk-dansk-latinsk Lexicon. Khavn den 29.

Mai 1800. — Rentek. Isl. Copieb. Litr. Z, Nr. 1255.

Laugmand Stephensen fra Island har til Kammeret

Bjort Forslag om Udarheidelse af et islandsk, dansk og

^ittinsk Lexicon, og at til dette Arbeide maatte bevilges

200 lUi. aarlig, i del mindste i 5 a 6 Aar. Et noiagtigt

Lexicon over det islandske Sprog anseer man al være

Vigtighed, ikke alene for den danske Lileraturs Skyld,

det danske Sprog haver ftelles Oprindelse med det

islandske, og mange nu brugelige Ords Betydning deraf

^unne forklares, ligesom flere nye kunne hen(os (il det

forstnævnle Sprogs Berigelse, men endog forsaavidl del

*J Communication til Generalitets- og Conimissariats-Collegium

i Rentek, Skriv. 29. Mai 180f) (Isl. Copieb. Litr. Z, Nr.

''^54), samt til Lieutenanternc Aanum og Ohlsen i Rentek.

Skriv, 31. Mai [Copieb. sst. Nr. 1256—1257). Rentek.

Skriv, til Justitsr. , Professor Bugge, hvorved ham med-

deles Uddrag af Resolutionen, og han anmodes om atgaae

tilhaandc ved Anskaffelse af de fornttdne Instrumenter,

oplære de udnævnte Landmaalere i det Theoretiske, og
<5ve dem i det Praktiske , samt for dem at udavbeide en
nærmere og omstændeligere Instruction (Ih\, Copieb. Litr,

Æ, Nr. 10). Efter denne sidstnævnte Skrivelse er ResoL
optaget hos Fogtm. VI. 10, 614-615.
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1800. i Tiden vilde varre et Hjælpemiddel lil al erholde en

"TT^^rr^ islandsk Gmmmalik, hvorved da Adgangen for indfodte
AtJt Al 3,1.

Danske og Norske til al lære detle Sprog meget kunde

lettes, og en Hindring for disse til at attraae Befordring

som Embedsmænd i Island ryddes af Veien. Yi ville

ikke paatvivle, at Directionen for Fondel ad usus pu-

blicos jo med os vil befinde Sagen af lige Vigtighed,

og al Omkoslningerne efter Sagens Natur quaiificerc

sig til at udredes af bemeldte Fond, og maae saaledes

'overlade velbemeldte Direclion at overveie denne Sag,

og efter Befindende derom, al gjore H. Maj*, nærmere

alierund. Forestilhng. Rentekammeret den 29. Maji 1800.

31. Mai. CauceUie-Sklivelse til Stiftbefaljngsmaad Olaf

Stephensen, ang. Udarbeidelse af en ny Instrux

for Landphysikus og Chirurgerne i Island. Khavn

den 31, Mai 1800. — Canc. 3. Dcpartcm. (Norske

Justits-Departem.J Brevbog iSOO. Nr. 624.

P. M. Da M(*dicinalvæsonet i Island, efter de derom

til Canceliiel gjorte Indberelningor, hoiligen skal (rænge

til Forbt'dring, især da i helo Island ikke findes en eneste

Fjerdings-Chirurg , som har studoret sin Videnskab og

absolveret sine Examinn, sna har det kgl. chiruraiskc

y\cademie, med hvilket man herom har corresponderet,

i den lierhos i Gjenpart folgendc Betamkning yttret, at

denne Mangel ikke paa anden Maade kan forekommes,

end naar der af den aarligon Lil Universitetet dimilEei'f^de

Ungdom nogle duelige Subjecter udvalgtes, som havde

Lyst ti! at applicere dem til Lægevidenskaben, og siden

at etablere dem som Fjerdingschirurger i deres Fædrene-

land; disse maattc i 3 li! 4 Aar underholdes paa kgk

eller offentlig Bekostning her i Staden, aarhgen frem-

vise Altester om deres Freutgang i Chirurgie, Medicin

og Arte obstetricia med vid., samt om deres moralske

Forhold, og være pligtige til om 3 lil 4 Aar at absol-

vere Examen, og derefter at retournere til. Island som
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fjerdings -^Chirurger, under saadanne Betingelser, der 1860.

kunde befrie dem for Næringssorger. — Man skulde' ''T" 7^".

derfor tjenstl. anmode Hr. SLiftbefalingsm., at ville be-

hageligen forfatte et nyt Udkast, saavel til Landphysici

^nstrux, som til en for Fjerdings- Ghirurgerne, i Over- ,

eensstemmelse med det chirurgiske Academies oven-

anforte Betænkning, og indsende samme til nærmere

Overveielse og Approbation, lovrigt lader man herhos

ft^lge, til fornoden Afbetjening, nogle af Amtmand Thor-

s^'ensen i denne Anledning gjorte Anmærkninger. —
t>et kgl. Danske Gancellie den 3l..Maji 1800.

Cancellie - Skrivelse til Justitiarius i den is- 7. juni.

'i^ndske Landsovenet, Magnus Stephensen, ang.

Landsoverrettens Oprettelse, Udarbejdelse af en

Dy Landslov o. s. v. Khavn 7. Juni 1800. —
Publiceret ved Landsoverretten i Island den 10. August 1801;

jevnf. MinnisverS Tibindi II, 459 (og 4483- Canc. 3. Depart.

(Norske Justits -Departem.] Brevb. 1800, Nr. 674. I Colleg.

Tid. 1800, S. 476, og derefter hos Fogtm. VI. 10, 596—597,

^nftires kun Uddrag, som kongelig Resoluiion 6. Juni 1800,

indeholdende den ene Punkt : ang. den islandske Lovs Revision

Udarbeidelse af Udkast til en ny Landslov ved Assessor

Stephan Stephensen.

P. M. Cancelliet har gjort H. Majt. allerund. Fore-

stilling om en Landsoverrels Oprettelse i Island i Over-

J^ettons og Laugthingenes Sted. 1 den Anledning har

det behaget AIIerhQistsamme under 6. d. M. at resolvere

saaledes:

a^i bifalde Cancelliets Forslag og ville allern., at

almindelic Landsoverret skal i Island træde i Over-
»^ettens og Laugthingenes Sted, hvilken Indretning skal,

saavidt mueiigt, være overeensstemmeude med de for

^orge oprettede Stiftsov erretter. General-Procureuren

derfor at forfatte et Udkast til Forordningen om
disse Retters Ophævelse og den nye Overrets Organi-
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^800. sation, som Cancelliet forelægger Os til allerh. Appro-

7. Juni. bation. Vi ville, at denne Overret skal bestaae af: en

Justitiarius , hvis Gage Vi bestemme til 900 Rd.j en

Assessor med 700 Rd., en Assessor med 500 Rd., og

en Secretair med 150 Rd., uden Afkortning. Secretai-

ren nyder ligeledes Skriverpengene saaledes, som de

ved Laugthinget have været betalte, hvorimod lian selv

anskaffer og bekoster de fornodne Skrivmaterialier.

Disse Embedsmænd forunde Vi samme Rang med dem

i Stiftsoverretterne i Norge. Til Justitiarius udnævne Vi

Laugmand Magnus Stephensen; til forste Assessor uden

Gage Vicelaugmaiid Stephen Stephensen; dog ansees

han ikkuns som surnumerair saalænge Broderen er Ju-

stiliarius, han moder ikke i Retten uden i dennes For-

fald, men da tacer han Sæde over de to virkelige As-

sessorer. Bestallingen forunde Vi ham gratis. Til

virkelige Assessores udnævne Vi Vicelaugmand Grdn-

dahl med 700 Rd., og Sysselmand Islev Einersen med

500 Rd. — Vi forunde den gamle utjenstdygtige Laug-

thingsskriver Nicolaisen i Pension 80 Rd
,
og lil Notarius

Otto Stephensen 50 Rd., Alt uden Afkortning. Til Se-

crelair ved Rotten beskikke Vi Vicenotarius Bjorn Ste-

phensen. — Da det er Os magtpaaliggende, al see

Island forsynet med en for samme passende Lov, saa

ville Vi, at Assessor Stephen Stephensen noie igjennem-

gaaer de nu gjældende islandske Love, og indsender

Forslag til en almindelig ny. Vi tilstaae ham for dette

Arbeide 300 Rd. aarlig i 3 Aar, og kan han, efter at

have fuldfcirt samme, vente en til hans udviiste Fli^^

passende Gratification, og Befordring til et convenabelt

Embede. Til Husets Opbygning, hvori Overretten kan

holdes, ville Vi allern. tilskyde U91 Rd., hvilke, tillagte

de 1600 Rd., som den islandske Justitskasse udreder,

udgjcire de 3091 Rd,, som til dette Brug vil medgaae".

— Hvilken allerh. Resolution man ikke skulle undlade

herved tjenstl. al tilmelde Hr. Justitiarius til femtiden
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Efterretning. Det kongelige Danske Cancellie den 1800.

7. Junii 1800'. Tj^

Cancellie-Circulaire til samtlige Biskopper i i^- J^ni.

Danmark, Norge og Island, ang. Forandring i de

schematiske Indberetninger om Ægteviede, Fodte

og Dode. Khavn den 14. Juni 1800". —
Canc. 1. Departem. Brevbog 1800, Nr. 668. Fogtm. VI. 10,

605-606.

P. M. Saavel ved Undersogelsen af de Midler,

hvorved de efter Anseende dcjdfodte Bcirn kunde bringes

lillive, som ogsaa i Henseende lii visse statistiske Be-

lægninger, vilde det være onskeligt og gavnligt, at der

;»arligen kunde erholdes paalidelige Efterretninger om
^»lle de Postere, der komme dode tilVtM^den, efter den

syvende Maaned af Svangerskabet. — Paa det nu, at

siige Efterretninger om Antallet af alle dOdfodte Bdrn

* ethvert Sogn med nogenlunde Sikkerhed kunde er-

holdes, skulde man tjenstligst tilkjendegive D. Hiiiærv.,

^il behagelig Foranstaltning og videre Bekjcndtgjorelse

for Vedkommende, at de fra enhver Herreds-Provst,

if61ge det kgl. General -Landoeconomie og Commerce-

^oliegii Skrivelse af 8 April 1775, aarlig afgivende

Efterretninger om Copulerede, Fodte og Dcide, herefter

skal forsynes med tvende nye Rubriker, under Titel:

uD(3df()die", een for Mand- og een for Qvindekjonnet,

hvilke ethvert Sogns dodfødte Born, der ere over

" Maaneder gamle, skal anfcires af samtlige Herreds-

Præster, dog at der tillige i Overskriften saavel over

tvende til D6df5dte som i den til Antallet paa de

I^igelydende Cancellie-Skrivelse af s. D. er mut. mut. af-

gaaet til Stiftbefalingsmamlen over Island, Olaf Stephensen,

samt til Rentekammeret.
') Cauc. Circ. 24. Decbr. 1802.
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1800." udenfor Ægteskab fodte Born indrettede Rubrikker be-

14. Juni. slemt angives, at Åntaliel af disse d(5dfodte og uægte

Born ei indbefattes i det i den almindelige Rubrik for

de FiSdte anforte Tal. — Til Åfbetjening for Herreds-

Provsterne i det Dem anbetroede Stift lader man iov-

rigt herhos folgeN. N. * trykte Exemplarer afetSchema,
-

hvorefter samthge disse Fortegnelser over Copulerede,

Fcidte og D6de, onskes indrettede paa een og samme

Maade, for siden desto lettere at kunne oversees, og

med desto storre Bekvemmelighed afbenyttes til der-

efter at gjiire de fornødne Beregninger og Iagttagelser.

Det kgl. Danske Cancellie den U. Junii 1800^

O til Skalholts Stift 20 og til Holum Stift 10 Exemplarer.

^3 Det fremsendte Schema er trykt paa et Heelark i Patent-

Format og findes aftrykt hos Fogtm. VL 10, 607. Dets

Overskrift er: „Fortegnelse over Kopulerede, Fcidte og

Dtide, i Aaret 18 . . udi . . . Herred, . . . Stift". Eu-

brikkerne ere : 1) ,(Sogn"5 — 2^ „Kopulerede Par"; —
33 ,J^odte", med Under-Rubrikker: a) .,Ægte Born", som

igjen har Under-Rubrikker: «) (,Mandkj5n"; ^3 „Qvindc-

kjcin" og „Summa af begge Kjtin"; b) „Uægte af begge

Kjiin" (uden Under-Rubrik om KjOns-Ångivelse); c] „Dod-

t'Kdte", igjen med Under-Rubrikkerne: „Mandkjon" og

^) „Qvindekjan"; — 4) „DOde", med Under-Rubrikker:

a) „Mandkjan", efter Decennier udsat i 11 mindre Ru-

brikker, nemlig: Jra Aar O til 10", „10 til 20", o. s. fremd.

indtil „fra 100 og derover", hvortil slutter sig een Rubrik

:

„Summa"
j b) „Qvindekjbn" med samme mindre Rubrik-

ker som a; til begge slutter sig c) Rubrik: „Summa af

begge Kji^n"; — 5) „Mærkværdigheder ved de Fcidte og

DOde". Den eneste Forandring fra Schemaet fra 1775 er

saaledesj at Rubrikken om Dadfcidte er ind§at i dette

Schema. Det maaiOvrigt bemærkes, at i Island var alle-

rede denne Rubrik indfcirt i de aarlige schematiske Tabeller

over Copulerede, FHdte og Dode, ifcilge Biskop Hannes

Finnssons Circulaire om Ministerialbcigernes bedre Indret-

ning i Skalholts Stift af 2. Januur 1784 og Canc. Skriv.

11 . Septembr. s. A. ,
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Cancellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd 1800.

Og Amtmænd i Danmark, Norge oglsland, ang..^^'

Regler for Meddelelse af Bevillinger m. v. Khavn
den 14. Juni 1800. — Canc. 2. Departem. Brevbog

1800, Nr. 1025 og 5. Depart. Brevb. Nr. 6995 jevnf. 3. Depart,

Brevb. 1800^ Nr. 646 ChvorvedFor. 23. Mai sendes med Canc.

Skriv. 7. Mai). Original-Aftryk paa et Heelark i Folio. Coll.

Tid. 1800, S. 360—364 (uden at nævne Island)
5

Fogtm. VI.

10, 601—605 (ligeledes uden at nævne Island).

P. M. Herved tilstilles (Tit.) et Antal af de Slags

kongelige Expeditioner og Bevillinger, som ved Forord-
• • •

^*ngen af 23. Maji sidsll. ere betroede Ovrigbederne,

at meddele de Vedkommende i Deres Districter; saa

^tilger og berved en Specification (ierover in duplo,

iivoraf det ene Exemplar behageligen maaite sendes qvit-

teret tilbage. — lovrigt skulde man, ifolge H. Maj*' allern.

befaling, herved underrette (Tit.) om de Forholdsregler,

^er h'6r iagttages, i Henseende til disse Expeditioners

•Anvendelse, saavelsom Gebyrenes OppebSrsel, nemlig:

'I) For Begravelses-Breve, Bevillinger til Proclamata,

s^nit til at vies hjemme i Huset, og af uvedkommende
Pf'æst, erlægges altid fuldt Gebyr. — 2] Opreisninger

' civile Sager bevilges gratis for dem, der have bene-
^cia paupertatis eller processus graluiti, men ellers ikke.

~~
3) Bevillinger til at sidde i uskiftet Bo, med fælles

sammenaviede umyndige Bcirn, gives ikke gratis, efterdi

Husmænd og Dagleiere ere, if5lge Forordn, af 21. Juni!

^^799^, fritagne for al sdge deslige Bevillinger. Ellers

Iagttages derved, at, naar en Enke begjærer at sidde

^ "skiftet Bo, bor hun godtgjore med Attest fra Præsten,
^^ler andre paalidelige Mænd, at hun er en skikkelig

huslig Qvinde, saa at der ei med Grund kan for-

^odes, at hun skulde forode Boets Formue. — Skulde

O For. 21. Juni 1799 om Skifteforvaltning i Stervboer efter

Husmænd o. s. v. i Danmark og Norge, er ikke sendt
til Island eller der pubUceret, jevnf. Canc, Skr, 30. Juli 1808.

fi.
. 29



450 Canc, Circ. ang. Beyillinger.

1800. nogen af Bornene være myndige eller mindreaarige,

14. Juni. da udfordres disses Samtykke, forinden det bevilges

den længstlevende af Forældrene at sidde i uskiftet

Bo. Paa lige Maade maae Svigersonnerne give deres

Minde dertil, ifald der ere gifte DotLre. — I Mangel af

saadan udtrykkelig Erklæring fra SvigerscinnernCj eller

de myndige og mindreaarige Born, kan Bevillingen ud-

slædes med dette Vilkaar: ^jSaafremt disse derm ed

ere tilfreds". — 4) I Henseende til Testamenters Con-

firmationer tjene folgende Regler til Efterretning: a) Det

paasees, qvoad realia, at de, der have oprettet Testa-

mentet, ikke have Born eller Livsarvinger; saa og, at

Testamenter, der gjores af længstlevende Ægtefæller,

ikke ere stridende imod de Bestemmelser, der maatte

indeholdes i Ægtepagter, eller gjensidige Dispositioner,

som kunne være indgaaede imellem den aM'6de og

efterlevende Ægtefælle. — b) Qvoad formam iagttages,

at det Testament, der confirmeres, er underskrevet af

Yitterligheds-Vidner, og udstædt paa stemplet Papir til

1 Rd. — c) Hvad Expeditionsmaaden angaaer, da ud-

fyldes Blanketten med de Vedkommendes Navne, og

derefter vedhæftes den det originale Testament med

en Traad, som forsegles af den Ovrighedsmand ,
der

udleverer Gonfirmationen
;
dog saaledes, at hans Signet

sælles bagpaa, eller paa en anden Side end den, hvor

det kgl. Segl er trykt. — d) De Gjenparter af Testa-

menterne, som de Vedkommende ifolge Plakaten ^f

»

23. Januarii 1789 ere pligtige at lade folge med deres

Anscigninger om Gonfirmationer, skulle verificeres

Ovrighederne, og sendes Gancelliet til Bevaring, tillig^'

med Regnskaberne over Gebyrerne, hvilke aflægg^^

quartaliter for alle de Expeditioner og Bevillinger, soi»

ere udstædte i bemeldte Tidsrum. — e) Eftergivelse

eller Nedsættelse i Gebyret for Testamenters Gonfirma"

tion maa forundes de SOgende, som dertil befindes at

være trængende; dog foreskrives i denne Henseende

folgende Regler til Veiledning og Iagttagelse: 1)
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mænd, Inderster, Tjenestefolk, Dagleiere, Haandværks- 1800.

svende, Matroser og deslige, om hvis ringe Kaar der 14. Juni

G** grundet Formodning, bevilges Confirmationer aldeles

gi'alis, naar de med Præsiernes Altester bevise, at de

6re fattige, — 2) Gaardbrugende Bonder (hvad enten

de ere Eiere, Fæstere eller Bygselmænd), samt Borgere

i Kjobstæderne, hvis Næringsveie ikke ere betydelige,

fnaae forundes Confirmationer paa 4 Rdlrs Papir, eller

for modereret Gebyr, naar de fremlægge paalidelige

Altester om Uformuenhed ^ — 3) I de Tilfælde, hvor

Testamenterne selv benævne de Summer, over hvilke

der disponeres, maae Confirmationerne bevilges gratis,

naar det, der skjænkes, belober til mindre end 1 00 Rd.

Dersom den eller de Summer, der gives ved Tesla-

nientet, udgjore mere end 100 Ud., men ei overstiger

^00 Rd., meddeles Confirmationen paa 4 Rdlrs Papir;

nien er Summen hbiere, da betales fuldt Gebyr. —
^ Icivrigl bor alle Ansogninger om Bevillinger og Con-

firmaiioner, saavelsom Altesterne om Uformuenhed eller

fattigdom, vedlægges Regnskaberne over Gebyrerne,

som Bilage. — 5) Endeligen anmærkes, al alle Blanket-

Bevillinger og Expeditioner, som ikke ere blevne brugte,

n^en findes at være tilovers ved Aarets Udgang, bcir

sendes tilbage til Cancelliet med det sidste Qvartals-

ftegnskab, for at vorde casserede; saa anmodes (Tit.)

•^gsaa, at ville behageligen give dette Collegio betimelig

Underretning, naar De maatte behove Blanketter til

Uddelelse, paa det at ingen Sbgende skulde med Grund
kunne klage over Ophold. — Til Slutning maa man
yt^fe det Onske, at (Tit.) med Hensyu til at afværge al

Adgang
iil ulovlig Sporluleriug af Comptoir- Betjente,

^^•er Andre, ville, hvor det er mueligt, selv persouligen

^verlevere de Vedkommende de her omhandlede kgl.

Expeditioner og Bevillinger, og naar de Sogende ere

værende, da enten sende dem samme umiddelbar,

O Canc. Skriv. 30. Oktbr. 1802.
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1800. eller paa hvilken anden Maade De raaatle finde mest

-^^'^^^J^
betryggende. — Det kongelige Danske Cancellie den

'

14. Junii 1800.

28. Juni. Skifteforretning efter Enken Ingibjorg Jons-

datter*, hvorved et Legat oprettes for Fattige i

Vopnafjords Rep. Hof i Vopnafjord 18. Juni

1800. — Efter en af Provst Guttorm Thorsteinsson veri-

ficeret Extract af Norder-Mule Provsties Skifteprotokol, der

ifblge constitueret Sysselmand Jon Vidalins Paategning er op-

læst for Mandtals-Retten paaHeydalir 18. Juni 1813. — Ifdlge

Beretning fra daværende Sysselmand P. Melsted tiJ Amtmand
Stephan Thorarensen i Nord- og Oster-Amtet 31. Decbr. 1817,

var Jorden uden Qvilder og Indtægten af den dengang 40 Fiske

aarlig, og udbvede Præsten og Repstyreren i Vopnatjorden

Bygselret. — Efter Amtmandens Indberetning til Cancelliet

26. Januar 1830 var Afgiften ifOlge Sysselmandens Angivelse

60 Alen aarlig, jevnf. Johnsens Jar&atal S. 378. — Uddrag.

.... Enn vibara fyrirféll wib l)essi skipti ab minnast

J)arå, ab sii af J)eirri salugu gefna jorb lObundr. i Disa-

sto&um til fålækra, vilja erfingjar (jafnvel ])6 fieir gjafa-

bréfib ekki séb hafi, og J)ab eptir sogn meinist 61ogmætt)

samt sern å&ur haldist, ])6 xneb skilyr&i, ab peiv

sjålfir råli fyrir hver hreppur |)essa inylja verfea skuli,

sem [)eini virbist nåltdrlegast ab sé Vopnafjcir&ur, sern

einhver sii fåtækasta sveit hér i syslunui.

Arni Thorsteinsson. G. Pålsson.

Rusticus Bjornsson.. Sigurbur Hallsson.

18. Juni« Kongelig Resolution ang. Udnævnelse af en

Commission til at forfatte en ny Matrikel over

Enke efter Pål Gubmundsson, Provst i Norder-Mule Syssel

og Sognepræst til Yallanes (+ 1782), Den legerede Jord

Disastabir, beliggende i S«nder-Mule Syssel, Breiddals Rep,

anfBres i Jordebcigerne som i det Hele 20 Hdr., Landsk.

1 Hdr,, Qvilder ingen.
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Jordegodset ilsland. Frederiksberg den 18. Juni 1800.

1800\ — I Rentek. Forestilling 10. Juni 18()0 udviklefe, l^lil^!^^'

at ligesom Selveiendom er det vigtigste Middel til ethvert Lands

Opkomst, saa havde og Rentek, ved Overveielse befundet, at

td Islands Opkomst vilde Intet være tjenligere, end at foran-

ledige, at Leilændingerne Tid efter anden forvandledes til Eiere

af deres paaboende Jorder, og dette mentes fordeelagtigst at

ville skee ved at foranstalte det kgl. Gods og endeel af det

teneficerede bortsolgt, dog for saadanne Priser, som ikke alene

holdt Kongen og Beneficiarius skadeslose for de af Godset

hidtil hafte Indkomster, men som saameget mueligt nærme sig

Gaardenes eller Jordenes sande Værdie — Denne Operations

Omfang skjcinnedes deraf: at det fulde Antal af Jorder i Island

var for Tiden omtrent 4956. Deraf eiede Kongen i Guld-

bringe Syssel og Mosfells-Sveit 121

Ombudsjorder under Forpagtning eller Administration . 632

tilsammen Kongens Jorder 753.

foiniden nogle enkelte endnu usolgte Jorder af Skalholts

Bispestols Gods. Det beneficerede Kirke- og Præste-

bols-Gods bestod af 707

og Holum Bispestols Gods 330
1037

altsaa tiis. Kongens og benef. Jorder . . 1790.

I^et er circa Dele af alle Landets Jorder, som saaledes be-

hoes af Leilændinger. — At Tiden var beleilig til denne Ope-

ration, sluttede Rentek. saavel af Landets siden Handelens

J'rigivelse tiltagne Velstand, som Folkeformerelsen , der siden

Vulkanudbmddet 1783, fra Aaret 1786 til 1798 ind, var til-

*^agen med 4965 Personer, saa at det hele Mandtal til samme
Tid lader sig calculere til 45,588, eller paa 633 nær ligesaa

stærkt som ved Optællingen i Aaret 1769, da det belSb 46,221.

Men ved at overveie, efter hvad Regler man kunde be-

dfSmme, hvorvidt de gjcirende Bud vare forholdsmæssige med
Jordenes sande Værdie, savnedes det Væsentligste, nemhg en

god og sikker Matrikel. Den næ,rværende Matrikel var for- i

fattet for flere Aarhimdreder siden, og gav efter saa lang Tids \

Forlcib en utilstrækkelig Maalestok for Jordenes Værdie, lige-

som den og i sig selv var meget uskikket til efter samme at

') Instruction 2. August 1800. — Denne Commission blev

ophævet ved kgl. Resol. 4. Juli 1806.
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1800. indfordre Afgifter, enten til Kongens Kasse eller til offentlig

18. Juni. Brug i Landet. Ved Kammeret havdes nogle saakaldede gamle

—^^-^^^ Jordeboger, der, saayel som en saakaldet harmonisk Jordebog

af 1768, som dog skal være den bedste, ere ikke at ansee

for andet end Icise Beskrivelser uden Autoritet, eller, saavidt

de ere nyere, ikkun Compilationer af hine. — Uden at gaae

ind paa Landets hoist uordentlige og indviklede Skattevæsen,

antbres til en bevisende PrSve, at foruden Landskylden og

Qvildeleien, som svares til Jorddrotten, kan der egentlig ikke

siges at svares Noget af Jorderne, da de alene under Eet med

Eiernes fivrige Formue anslaaes til Værdie, og da efter et

Tiende-Statut af 1098 (1096) og Reglement af 17. Juli 1782, samt

Jonsbogen og en Vedtægt af 1380 (= 1489?) angives til at svare

Tiende til Kongen, Kirken, Præsten og de Fattige, samt Skat

og Gjaftold til Kongen, hvilke sidste dog aldrig overstige 90

Skill., i hvor stor Eierens Formue end er. Og endelig svares

alle Ydelser snart i Natural-Produkter efter Egnenes Beskaf-

fenhed, og snart i Penge efter varierende og ubestemte Priser. —
For at faae tilveiebragt en brugelig og ordentlig Matrikel, som

saa noie som mueligt, efter den Kundskab, som kan erhverves

paa Stederne, svarer til Jordernes Beskaffenhed, og som kan

afgive enMaalestok, efter hvilken GodsetsBortsælgelse, saaveltil

Fordeel for Kongens Kasse, som til at befordre Landets Opkomst,

kan skee (^hvilke tvende Oiemed bor forbindes), maatte alt

Jordegodset i hele Landet taxeres, efter dets sande Bonitet,

ved dertil anordnede Commissarier. Den fovnodne Kundskab

om Jordernes Bonitet formenes Commissarierne at kunne er-

hverve paa denMaade: at der, efter foregaaende Publicationer,

maatte i ethvert Bfiigdelaug berammes Extra-Thingdage, hvor

de maatte træde sammen med de 4 Tiendetagere : Sysselman-

den, Præsten, Kirkeeieren og Repstyrer, som de, der folgelig

kunde have den bedst fornbdne Kundskab, og der, ved at

conferere, med de tilstedeværende Boierdemænd , beskrive Jor-

dernes Beskaffenhed, saasom ffirst og fornemmelig hvormange

Koer eller Faar derpaa kan fodes
,

og hvad Herligheder der

f5lge Jorden, saasom Fiskerie, Sælhunde- og Havkalvefangst,

Ederduunsvarp , Laxe- og Forellefangst, . Drivtømmer m. v.,

og til hvad Fordeel samme kan anslaaes. I Tilfælde af ulige

Meninger maatte de, eller i det ringeste Een af dem, begive

sig til Jorden for at besigtige den, ligesom de ellers maatte

lade sig være angelegent paa deres Reiser, saavidt mueligt,

selv at besee een eller flere Jorder i en B<3igd. Disse Taxa-
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tions-Beskrivelser blive derefter aarlig at indsende til Kamme- -1800.
i'et til nærmere Bedommelse og en Matrikels Forfærdigelse. jg^ Juni,
Hvad ovrige Bestemmelser i denne Sag maatte behoves, derom
niaatte Kammeret tillægges kongelig Autorisation til nærmere

instruere Commissarierae ved tilstillende Instructionerj saa-
vel som nærmere at reglere paa hvad Steder Operationen Tid
efter anden skulde foretages

,
ligesom Kammeret icivrigt for-

beholdes i sin Tid at forelægge Kongen Udfaldet, og i mbdende
Tilfælde at indhente nærmere kgl. Resolutioner. — Formedelst

Arbeidets Yidtloftighed og for at befordre Værket, mentes

^ommissariernes Antal ikke at kunne ansættes til mindre end
fire, som vel det forste Aar maatte handle samlede , for at d«

kunde blive istand til efter Overeenskomst at handle efter eens

^i'undregler, men siden indrette sig saaledes, at to og to kunde

Sommeren handle paa forskjeilige Steder, men om Vinte-

'^'en, saavidt det lod sig gjfire, samles med hverandre for at

konferere med hverandre over hvad de have foretaget, samt
Overlægge hvad der kunde tjene til Sagens Fremme og hvor-

ledes de Hindringer, der kunne mc5de, bedst vare at rydde af

^eien, for at begge Commissiorier kunde vedblive at handle
^fter een Grundregel, efter de meddelte Instructioner. Af disse

f

Commissarier formentes, at de tvende bleve at udnævne og af-

sende fra Khavn, og de tvende Andre at vælges af de i Lan-
^et værende Embedsmænd. — Udgifterne anslaaes til aarlig

2050 Ud,, eller i 6 Aar, som denne Operation menes at ville

medtage, ialt . . . 12,300 Rd.
•dertil komme Udgifter eengang for alle . . . 1,000 —

altsaa i det Helel 13,300 Rd.

Foruden Nodvendigheden af at have en ordentlig Matrikel

^ et Land, hvor den gamle var aldeles uefterrettelig, og om
dytten, som af den nye Matrikel vilde flyde for det Alminde-
l^ge, og i Tiden endogsaa ved samme maa kunne vindes for

den kgl. Kasse, formentes, at disse Udgifter rigeligen vilde

indvindes ved det i hele Landet adspredte kgl. og beneficerede
lodses fordeelagtigere Salg, naar en noiagtig Kundskab er-

hvervedes om sammes Beskaffenhed. — Til Styrke for denne
Formening anføres, at Skalholts Bispestols Gods, der bestod
af 310 Jorder, og solgtes paa en Tid, da Landet kort tilforn

havde været underkastet Odelæggelse af Jordbrand, blev solgt
ikke under men over den Priis , som det var evalueret til,

nemhg saa stor Capital, at Renterne deraf svarede til den deraf
tilReykevigs Biskop og Skole udsættende Fond, 2500 Rd.,
eller Capital 62,500 Rd. Det kongeUge Gods, hvorom nu
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1800, handledes, foruden det beneficerede, bestod derimod af omtrent

18, Juni, 750 Jorder, og den hele hidtidige Indtægt deraf kunde ikke

—*• calculeres hoiere end 2800 Rd. — Da Tiden forsaavidt var

forleben, at Intet i dette Aar kunde foretages, ansaaes det fpr-

nbdent, for at Commissionen i Tide næste Åar kunde begynde

paa dette Arbeide, at de tvende Commissarier fra Khavn maatte

afgaae ved forste Leilighed, da Commissionens Formand, Fuld-

mægtig Erichsen, derved kunde faae Tid til at blive Sproget mere

mægtig, for at kunne tale med Indbyggerne, og begge Commis-

sarier have Anledning til at erhverve sig tydeligere Begreber

om deres forehavende Forretninger og hvad dermed er for-

bundet. Lcinningerne for disse to Medlemmer maatte derfor

ansættes fra næste 1ste Juli 5 for de tvende Andre derimod

fra Oktober Maaneds Begyndelse.

Naar Matrikuleringen er fuldfdrt, skrides fSrst til at stille

det kongelige Jordegods til Auction. Derved var dog at an-

mærke: at vel var endeel af dette Gods fæsteledigt, men en-

deel administreredes paa Regning med Ombudslon, og endeel var

bortforpagtetpaa Livstid, hvilket sidste især syntes at kunne i sin

Tid hindre Godsets Bortsælgelse, men imod en passelig Godt-

gjfirelse i Forhold til den Fordeel, de have haft af Ombudet,

mentes Forpagterne at ville være ikke uvillige til at fratræde Fæstet,

og at man til den Ende kunde beordre Commissarierae i For-

ening med Stift- og Amtmændene, enhver for sit Amt, at

handle med dem derom paa forventende Approbation, og

at Commissarieme desuden til Veiledning heri skulde lade sig

være angelegent, at erhverve sig den noiagtigste Kundskab

muehgt, om hvad virkehg Fordeel de havde haft af Ombudene,

hvorom de da skulde gjore Indberetning, naar de indsendte

Taxations-Protokollen. — Conditionerne til de kongelige God-

sers Bortsælgelse maatte blive omtrent de samme som for

Skalholts Bispestols Godses Salg. De vigtigste og fravigende

maatte blive:

1) skeer Opraabet til det hbieste gjSrende Bud, og dette

beroer paa forventende nærmere Approbation, som efter Om-

stændighederne kan ventes det næstfolgende Foraar. Inden

samme erholdes sættes Kjbberen ikke i Besiddelse af Jorden.

— 2) Bebygte Pladser eller Hjaleier, som ere udlagte fra en Jord,

, blive, naar de have særskilte Marker, opraabte for sig selv.

3) Af Kjobesummerne maae, uden Hensigt til hvem der bliver

hbistbydende, de Dele blive staaende, imod deraf at svare

4 pCt. aarlig Rente, men er Leilændingen hoistbydende og

bliver Eier, forundes ham saadan Dilation med den af andre
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KjcJbere strax betalende V3 Deel, at han fcirst efter 3 Aars 4800.
Forlab betaler det Halve eller Ve Deel^ og atter efter 3 Aars jg. Juni.
Forlob den anden Ve Deel. Ibvrigt staaer det alle KjSbere frit

^01*, efter Forgodtbefindende at afbetale niere, eller heleKjobe-

summen. — 4) Qvilderne opraabes for sig selv og betales

strax af den Hbistbydende , med mindre Leilændingen er,

bbistbydende, da Belbbet kan inddrages under Kjobesummen
foi* Jorderne, og med sammes Betaling gives Dilation i

Overeensstemmelse dermed. — 5) Leilændingen, som bliver

Fier af sin Jord, bliver i 6 Aar fri for at svare den Skat, som
Eierne ere pligtige at udrede. — 6) 1 3 Aar godtgjbres den

'

Leilænding, som bKver Eier af sin Jord, saa meget i Renterne

Kjcibesummen, som samme belbbe mere end den hidtil af

Jiam svarte Landskyld og Leie har belbbet, men betale de

^oget af Kjobesummen forinden, godtgjbres dem desuden Ren-
terne deraf. — 7) Dersom en Leilænding selv eier anden Jord,

han at ansee for fremmed Kjober, men afhænder han sin

Eiendomsjord til en Anden, nyder han de en kjbbende Lei-

lænding. tilstaaede Fortrin. — Efter Conditionerne for Skal-
liolts Bispestols Godses Salg, maatte Kjbbeme ikke, ved at

^ortleie samme, have Ret til at indsætte Leieqvilder. Men
foruden at dette ikke alene vilde være til sand Hinder for at

erholde de hbieste Bud mueligt, var der endnu en anden Om-
stændighed, som talte imod et saadant Forbud, den nemhg,
^t en fattig Mand, af Mangel paa at kunne forskaffe sig de

fornbdne Creature, betoges Adgang til at kunne blive en Lei-

lænding, istedetfor at han ved Husbondens Qvilder ikke alene

l^an sættes i Stand dertil, men og ved disse faae Leiiighed til

l^d efter anden selv at lægge sig Creaturer til. Det formenes
tierfor^

at denne Punkt af Conditionerne bcir bortfalde. En
^i^den Sag blev det, om heri kunde træflTes en vis Maale-
stok for^ }^yQp %iQx\, Antal det maatte være paa den ene Side

J^usbonden tilladt at indsætte, og paa den anden Leilændingen
tilladt at fordre af Husbonden, saafremt denne vil have fuld

Landskyld af sin Jord, i Forhold til det Antal Creature ved
Taxationen befindes at derpaa kan fbdes^ hvilken Sag i sin

ved Matrikuleringen maatte blive at tage under nærmere
Overveielse. At bestemme de bvrige detaillerede Conditioner
eller Forholdsregler, maatte være overladt til Rentekammerets
iiærmere Overveiende efter Omstændighederne. — Ved denne
Sags Overveielse havde Rentek. tilHge fundet tjenligt, at der
ved denne Leiiighed kunde sbrges for, at passende og bekvemt
%gende Jorder udsbges, og altsaa undtages &a Salget, til
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1800. Boliger for Sysselmændene, som iblandt have været og for-

18. Juni. meentlig i Fremtiden vil endnu blive mere forlegne for Bo-

pæle, een Jord i hvert Syssel, saaledes, at dertil udsaaes

saadanne Jorder, som laae i Nærheden af Handelssteder, hvor

saadanne fandtes i Sysselet, eller i andet Fald beleilig for den

til Sysselmanden sogende Almue. Ligeledes kunde, dog imod

forhoiet Afgift efter Jordernes ved Taxationen befindende sande

, Værdie, Jorder udsees til Boliger for andre Embedsmænd,

. saasom Oberrettens Betjente, Skolebetjentere, saaA^el som om
der skulde gives nogle Steder, hvor Præster manglede Boliger,

eller, saavidt de eller andre Embedsmænd vare bosiddende i

Kjobstæderae, da en Avlsgaard i Nærheden deraf, da man

hos disse Mænd maatte vente en storre Kundskab i Landbruget,

og følgelig at de kunde foregaae Bonden med gode Exempler.

At gjore Forslag om saadanne Jorder til nærmere Overyeielse,

derom skulde Commissarierne blive instruerede. — Formedelst"

Udgifternes Forhciielse af Jordebogskassen til Biskoppen og

Skolen med dens Lærere ved Reykevig, og da Jordebogskassen

efter Handelens Frigivelse er betagen Leilighed til at kunne

ved Handelen blive forsynet med de fornodne Penge, var det

ved Resol. 15. August 1787 tilladt: at til Jordebogskassen

aarlig maatte oversendes 3000 Rd, , eller saameget som Stift-

amtmanden maatte opgive der behcivedes. Ifolge heraf var hidtil

jevnlig aarlig udsendt 3000 Rd., men da dette Tilskud ved de

nu endmere der i Landet til Commissarieraes Linninger, og

de til Sbkysternes og Havnenes Opmaaling medgaaende Ud-

gifter ikke kunde blive tilstrækkeligt, indstilles, at saalænge

disse Operationer vare, maatte aarlig udsendes 6000 Rd. eller

mere, om det skulde behttves. — Rentek. Norske Relat, og

llesol. Prot. 81, Nr. 64. — 1 CoU. Tid. 1800, S. 393 anfi5res

Resolutionens Indhold ufuldstændig, saaledes, at de udnævnte

Commissarier kun skulde være ,(befalede at taxere det konge-

lige Gods i Island".

Vi bifalde allern. dette Vort Rentekammers Forslag

angaaende en ny Matrikuis Forfattelse for Vort Land

Island, saml Vort eget forbeholdne Godses og det bene-

ficerede Godses Salg sammesteds, in. v., og paa det at

Matrikulen saa noie som mueligt, efter den Kundskab,

som erhverves paa Stederne, kan svare til Jordernes

BeskaflFenhed, og at en Maaleslok tillige kan erholdes,

. efter hvilken Godsets Bortsælgelse saavel paa en fordeel-
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^gt-ig Maade, som til at befordre Laadets Opkomst, kan 1800.

skee, hvilke tvende Oienied stedse b5r forbindes, ville 18. Juni.

at alt Jordeaodset i hele Landet skal taxeres efter

*^Gts sande Bonitet ved en Gommission. Til Medlemmer

denne udnævne Vi allern. Fuldmægtigen i Vort Rente-

kammers Danske og Norske Gaucellie, Ludvig Erichsen,

som Vi tillige have beskikket til Kammerraad; Asses-

soi'en i Islands almindelige Overret, Stephen Stephensen,

^iider-Gaucellislen i Vort Danske Gancellie, Arne Sivert-

sen, og den Sysselmanden i Oefjords Syssel adjungerede

Gunlbger Gudbrandsen Briera. Saalænge denne Gom-

^ission varer, ville Vi allernaad. forunde Kammerraad

Enchsen til sin Fuldmægtig- Gage et aarligt Tillæg af

^^0 Rcl., fra næstkommende 1. Julii at regne, Under-

^^'»ncellist Sivertsen ialt 400 Rd. fra samme Tid, og

Assessor Stephensen samt Adjunctus Briem hver 300 Rd.

næstkommende 1. Oktbr. . Derforuden kan Enhver
'^^ samtlige 4 Gommissarier udbetales i Rd. 4S Sk.

*^aglige Diætpenge for den Tid, de reise i Forretnin-

Berne. Til Udredning med Telt og ovrige Fornoden-

^^^der tilstaae Vi allern. Kammerraad Erichsen og Under-

^^ncellist Sivertsen, hver engang for alle 300 Rd., og

^ Hestes Indkjob enhver af de 4 Gommissarier 100
Hd.^ — iovrigt bemyndige Vi Vort Rentekammer til at

'^leddele Gommissionen den fornodne [nstruction, som
^ien ved Forretningerne haver at fdlge. Og maa den
'-ierhos paalægges, paa nærmere Approbation, i For-

enmg med Sliftamtmantlen 02; Amtmændene, enhver

SU Amt, at handle med Forpagterne eller Ombuds-

O Ved kgl. Resol. 19. Martii 1802 tillades Commissionen at

^^itage to Skrivere, der hver erholde af Kongens Kasse

engang for alle 60 Rd. til Udredning, og saalænge deres

Tjeneste behi5ves, aarlig l.oO Rd. i Lon og 64 Sk. daglig

1 Diætpenge for den Tid, de reise med Commissionen. —
Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 83, Nr. 27; jevnf.

T^entek. Skriv. 20. Marts 1802 (Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr,
340—3413,
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holderne om Ombudenes Fratrædelse imod passende

Godtgjorelse, samt at bringe i Forslag: orii nogle og

hvilke Jorder af Vores Gods kunne udlægges lil Boliger

eller Brugs-Jorder for Landets Beljente og for en eller

anden Præst, soøi ikke allerede maatte være forsynet

med fri Jord. Saalænge Commissionens Forretninger

og Stikysternes og Havnenes Opmaaling ikke ere til-

endebragte, kunne ti! Udgifternes Bestridelse aarligen,

istedetfor 3000 Rd., oversendes til Jordebogs-Kassen

6000 Rd. eller noget Mere, om det behbves, hvorfor,

paa lige Maade som hidtil, aarlig aflægges Regnskab

til Kammeret. Det for Commissionen udfærdigede Gom-

missorium, og den for Kammerraad Erichsen opsatte

Bestalling, som kan ham aldeles gratis udleveres, folge

herhos, med Vores Underskrift forsynede, tilbage. —
Friderichsberg Slot den 18. Junii 1800 \

18. Juni. Commissoriam for den islandske Matrikulerings-

Commission-. Frederiksberg den 18. Juni 1800.

— Rent^k. Norske ExpecL Prot. 18, Nr. 1024, S. 467.

Christian den Syvende &c. V. N. T. Vi give eder

hermed allern. tilkjende, at, da Vi have besluttet, at

en ny Matrikul skal forfattes for Vort Land Island, samt

at vort eget forbeholdne Gods og det beneticerede

Gods sammesteds skal, saavidt mueligt, afhændes,

det til den Ende, samt paa det at Matrikulen saa noie

som skee kan, efter den Kundskab, som erhverves pa^

') Resolutionen er communiceret Landfoged Finne, Stiftamt-

manden og Amtmændene i Island, de udnævnte Matriku-

lerings - Commissarier , samt Cancelliet og Finantskasse-

Directionen, ved Kentek: Skrivelser 24. Juni 1800 C^sl.

Copieb. Litr, Æ, Nv, 12—21). Som Rentek. Skriv, til

ÅmtQiændene i Island og Comnaissarieme er Resolutionen

optaget hos Fogtm. VI. 10, 647.

') Navnene paa Commissionens Medlemmer ere anf(3rte i den

næst foran anfdrte kongelige Resolution.
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Stederne, maatte svare lil Jordernes Beskaflfenhed, og

en Maalestok tillige kan erholdes, efter hvilken for-

nævnte Godses Bortsælgelse saavel paa en fordeelagtig

^
Maade, som til at befordre Landets Opkomst, kan skee,

hvilke tvende Oiemed stedse bor forbindes, er fornø-

dent, at alt Jordegodset i hele Landet taxeres efter

deis sande Bonitet : — saa have I at sammentræde i

6n Commission for at foretage denne Taxation, og der-

ved aldeles at rette eder efter den Instruction, som
eder desangaaende af Vort Rentekammer bliver med-
deelt. Og skulle 1 derhos paa nærmere Approbation, -

1 Forening med Stiftamtmanden, forsaavidt Scinder-Amtet

9ngaaer, og Amtmændene Thorarensen og Vibe, enhver

foc sit Amt, handle med Forpagterne eller Ombudshol-

derne om Ombudenes Fratrædelse imod passende Godt-

gjorelse, samt bringe i Forslag, om nogle og hvilke

-

Jorder af Vores Gods kunne udlægges til Boliger eller

Brugsjorder for Landets Betjente og for en eller anden

Preest, som ikke allerede maatte være forsynet med
M Jord. Hermed skeer Vor Villie. Befalendes &c.

Skrevet paa Vort Slot Friderichsberg den 18. Junii 1800.

Bevilling for det islandske Landoplysnings- 27. Juni.

.

Selskab, at fore Prædikat af kongeligt m. v.

Frederiksberg den 27. Juni 1800\ - Publiceret

^ed Landsoverretten i Island den 10. August 1801. — Canc.

3- Bepart. [Norske Justits-Depart.) Registr. I, 265 (1800, Nr.

Fogtm. VI. 10, 649. — Islandsk: i Minnisver?) Tibindi

^> 459—460. — Expeditionen er bevilget ved kgl. Resolution

^0. Juni, og en Meddelelse derom, ledsaget af en Beretning

Selskabets Oprindelse, Fremgang og udgivne Skrifter, er

optaget i Collegial-Tidenden 1800, 425—430.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at Vi, efter

elskel. Juslilsraad Magnus Stephensen, Jusliliarius i

Overrelten paa Vort Land Island, hans herom allerund.

O jevnf, Reskr. 14. Juni- 1799*
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gjorte Ansogning, hvilken fra Vores Danske Gancellie

allerund. er bleven Os forelagt, allern. ville, i Betragt-

ning af den Nytte, som det i Aaret 1794 under Navn

af ((Det islandske Landoplysnings -Selskab" oprettede

Selskab, til almeen Oplysning, allerede har stiftet og

fremdeles vil kunne stifte i bemeldte Island, tage for-

nævnte Selskab under Vor allern. Beskyttelse, ligesom

Vi ogsaa hermed allern. .bevilge og tillade: at det herefter

maa fore Navn af j^det kongelige islandske Landoplys-

nings-Selskab", og bruge et Segl efter den Os tillige

under denne Sag forelagte Tegning. Givet paa Vort

Slot Friderichsberg den 27. Junii 1800 ^
E

Kongelig Resolution ang. Cancelliets Udfær-

digelser ad mandatum m. v. Kliavn 4. Juli

1800. — Som nærmere Bestemmelse af Forordn, og Plak.

22. Fehr. 1717, samt Reskripter 16. Septhr. 1746, 14. Fehr.

og 22. August 1766 og 26. Febr. 1768. — Canc. I—SDepart..
Indlægge 1800 (ved For. 23. Mai 1800), men ikke indffirt i

Forestillings -Protokollerne. — Coll. Tid. 1800, S. 449—452.

Fogtm. YL 10, 660-663.

Da Yort Danske Gaacellio har alleruad. anholdt om

en noiere Bestemmelse i Henseende til de Sager, som

kunne, uden at forelægges Os, ad mandatum afgjores,.

saa ville Yi, efter at have taget denne Sag under Over-

veielse, allern. fastsætte, at de Expeditioner, som Cau-

celliet i dets Forestilling anforer", kan for Fremtiden

*3 Denne Bevilling skal være sendt til Stiftamtmanden i I*'^'*

land med Canc. Skriv. 5. Juh 1800, men denne Skrivelse

er ikke bemærket i Cancelliets Brevbog.

^) Disse Expeditioner vare følgende: „1) alle Expeditioner

og Ordres, som angaae Justitiens og Politievæsenets Pleie,

saavelsom alle Bevillinger , der finde Sted i Rettergangs-

Sager, f. Ex. a) om Sagers Indstævning imod Delinquen-

ter; b) Befalinger til Actores og Defensores for HOiesteret

;

c) om Anticipationer og Udsættelser for samme Ret;
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Samme ad mandaluta udfærdiges; dog, hvad Bevil-

ger angaaer at overdrage beneficerede Gaarde til

d) om nye Documenters Fremlæggelse og nye Vidners

Forelse; e) Opreisninger paa Domme, som ikke ere 3 Aar

gamle
; f) beneficia paupertatis og processus gratuiti

;

g) Opreisninger paa Vexel-Obligationer imod Debitor, men
el mod Cautionist, med videre. — 2) Expeditioner og Be-

villinger, der angaae Skifte og Formynden^æsenet, f. Ex,

:

a) Testamenters saavel som Ægtepagters Confirmationer, og

Facultates testandi^ b) Tutoriaj c) Protectoriaj dj Myn-
digheds Bevillinger; e) Bevillinger at sidde i uskiftet Boj
f) Udnævnelse af Executores Testamenti; g) Bevilling, at

Bfjmmaae gaaeligei Arv. — 3] Bevillinger og Dispensationer

i Sager, der angaae Liturgie og Kirkevæsenet, i visse Til-

fælde, nemlig: a") Bevilling til at vies af uvedkommende

Præst; Bevilling til Bornedaab paa anden Tid eller

Sted, end befalet er; c) Bevilling til at stige Altergang,

^hos fremmed Præst; d) Bevilling til at communicere hos

luthersk Præst, uagtet den Vedkommende er af en anden

christelig Keligion: e) Bevilling at prædike over andre end

de sædvanlige Texter; f) om at afskaffe Prædikener paa

visse Dage, hvor saadant maatte findes passende og for-

nødent. — 4) Bevillinger til Collecter i enkelte Stifter, i

Tilfælde af Tab og Skade ved Uheld, formedelst Ildsvaade,

Fjeldskred, Vandflom og deslige. — 5) Bevillinger til at

drive Næringer og c5ve Haandteringer, forsaavidt som dette

ei er overdraget til Ovrighederne ved den anden Afdeling

i For, af 23. Mai sidsti., saavelsom ved For. om Haand-

værkslaugene i Khavn, f. Ex. : a) Landkræmmer-BeviUin-

ger; b) Bevillinger at handle med Galanterie-Kram, Niirn-

berger-Varer &c. — 6) Bevillinger til visse Slags smaae

Embeder og Forretninger, saasom: a) .Prokurator- Bevil-

linger; b) Bevillinger som Translateur; c) Bevillinger som

Strandings-Commissionair og deslige. — 7) Bevillinger til,

nied de sædvanlige Vilkaar at overdrage til Eiendom en-

kelte Gaarde, der ere beneficerede offentlige Stiftelser eller

Embeder; dog at der, ved ethvert Aars Udgang, gjores

Indberetning derom til D. Maj'. — 8) Confirmationer paa

Tiendeforeninger. — 9) Bevillinger til at tage Bly af Kir-

ker med de sædvanlige Vilkaar, samt til at nedtage Kirke-

Spire, uaar disse ikke ere Lods- og Scimærker. —
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4800, Eiendom, da ville Vi, at derom skal i hvert enkelt Til-

"^TT^ fælde gjores allerund. Foreslilling. — Det er ogsaa Vores

allerh. Villie, at Gancelliet ved hvert Aars Udgang fore-

lægger Os fuldstændige Indberetninger:

1) om de offentlige Stiftelser i Ahnindelighed, og

de vigtigste i Særdeleshed. — 2) om Skifte- og For-

myndervæsenets Tilstand. — 3) om Forligelses -Indret-

ningers Fremskridt. — 4) om Tiende-Foreningers Frem-

gang. — 5) om Salg af Gods, der enten tilhcirer offent-

lige Stiftelser og Embeder, eller Lehn og Fideicommisser.

— 6) en Oversigt af Lovgivningerne og disses Virkninger

i det forldbne Aar. — Skulde Nogen af de Embeds-

mænd, der staae under Gancelliet, have ved saadanne

Embedshandlinger udmærket sig, som vidner om sær-

deles Nidkjærhed og Duelighed, eller og ved Pligternes

kjendelige Efterladenhed, da paaligger det Gancelliet

derom at gjdre Os allerund. Indberetning. — Geheime-

Stalsraadet den 4. Juli 1800.

u. Juli. Forordning ang. Landsoverretten i Island.

Frederiksberg den 11. Juli 1800. — Publiceret ved

Landsoverretten i Island den 10. August 1801 '5 jevnf. Minnis-

verb Ti&indi II, 460
j
ligeledes er den bekjendtgjort ved Synodal-

forsamlingeri for Skalholts Stift 1801. - Canc. 3.Depart. (Norske

Justits-Depart.) Registi-. I, 279-283 (1800, Nr. 854]. Original-

Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. 1800, S. 465-473, 486-4895

jevnf. S. 479. Qvart-Forr. for 1800, S. 94— 102; Schou XlHj

67—75.— Islandsk: ^^Tilskipan, me& hverrl å Islandi stipta^t

landsyfirréttur'* i den af Landsoverretten iftilge Canc. Skrjv«

2. August 1800 udgivne Samling af Forordninger m. V., S. l-I'*'

10) Bevillinger, at Hospitalsforstandere maae gifte sig og

at deres Efterladenskab ei tilfalder Hospitalet. — 11)6^"

villinger til at fattige og skr^Sbelige Mennesker maae ind-

tages som Lemmer i Hospitaler, uagtet de ei have opnaaet

den i Fundatsen fastsatte Alder.

O Justitiarii Tale ved Rettens ftirste Mtide er trykt i Minnis-

verb Tiibindi 11, Bil. Nr. 11, S. viii-xxil.



For. om Landsovebrettbn. 46B

ledsaget af en BeltjenataOrelse fra Justitiarius Magnus Stephen- 1800.
sen 29. Juli 1801, vedkommende Formaliteter ved Udstædelsen n. Juli.

Landsoverrettens Stævninger, Rets -Sessionernes Begyndelse —^^^^^^^

m. V. '

Vi Christian den Syvende &c» G. V., at Vi, i at

anstille Undersogelser over alle de Gjenstande, som

O Denne BekjendtgjOrelse lyder somfOlger (Landsoverrettens

Samling S. 15-16):

(^Auglysing. Justitiarius i {)eim konunglega lands-

yfirrétti å Islandi, justizråS Magnus Stephensen, gjOrir

kunnugt i

1) i tilliti til hér a& framan prenta&rar konunglegrar

tilskipunar um landsyfirréttinn, a& hver sem hér eptir

beibist stefnu til landsyfirréttarins å, asamt undangengnum

hérabspr6cessum og d6mum i {)vi måli, sem appellerastj

fi-b innsenda til Justitiavii fuUkomib stefnu-uppkast, stiiab

1 Justitiani og tilskipa6l*a assess6ra nafni, og meb ånægj*

anlegum lagafresti, ab iillu svo samib og hreinskrifab, a&

stefna fessi eintingis {)urfi vib réttinn ab undirskrifastj

hans innsigli ab åfrykkjast, og {)ingdagurinn i |)artil ætlab

autt rum fyrir hann ab innskrifast ; hvers vegna hlutab^

eigendur framvegis kenni sjålfum ser, ef eitthvab er åfått

1 feirra innsendu stefnu-uppkOstum
,
samhlj6ba hverjum

ab dllu stefnurnar utgefnar verba. — 2} ab sérhver hlut*

abeigandi skal å tilteknum dtigum, {)å réttunnn heldst,

Vera {lar til stabar strax, {legar hrmgt er i [)ribja sinni og

hann upphr6pabur er; hver sem \)k lætur sig vaiita, og
ekki mætir åbur en sessionin er endub, verbur ålitinn

eptir tilskipuninni af 3. Juni 1796, 1. og 2. kap. — En
fareb réttarins sessionir ab forfallalaussu byrja åbur en,

ebur um {iab leitib, ab klukkan er 9 ab morni dags, tå
viti hlutabeigendur sér fiar eptir ab hegba. — 3) Hver
^em {)arf talsmanns vib , til ab tala måU sinu fyrir lands-

yfirréttinum, hafi utvegab hann hjå stiptamtmanninum svo

timanlega, ab så, sem honum verbur settur fyrir talsmann,

geti mætt i tækan tima fyrir {>essum rétti, og {mrfi ei

timans naumleika fyrir sig ab bera i forfalla stab, sem ab

^i^gu haldi kemur feim, er vanrækir skyldu sina i {)essu.

— 4) tareb tilskipanin af 11. Juli 1800, 1. kap. § 5,

^ ^ ' 30
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<800. vedkomme Rellergangen, med Hensyn til dennes mue-

11. Juli, lige Forkortelse og Lettelse, have befundet, at de nu-

værende Overdomstoles Indretning i Vort Land Island

ikke ferer lil dette Maal, deels fordi disse Retter be-

staae af to Instantser^ og deels fordi de ikkun holdes

een Gang om Aaret; hvoraf fOlger, at Sagforelsen, for-

medelst den dermed forbundne Vidtloftighed , bliver

baade langvarig og bekostelig for dem, der ncides til

at indtale eller forsvare deres Rettigheder ved Dom-

stolene. Til at bortrydde disse Hindringer og lette

disse Byrder for Vore kjære og Iroe islandske Under-

saatter, have Vi, i Overeensstemmelse med de Grund-

sætninger, der ere forkyndte i Vor Lovgivning af 3. Junii

1796, angaaende Rettens vedbcirlige og hurtige Pleie,

besluttet, at afskaffe saavel Overretten som Laugthin-

gene, og i deres Sted at beskikke en almindelig Lands-

overret, samt at ordne denne nye Domstol saaledes,

skipar réttarins sekretera ab taka å måti lagmannstollum

af syslunum, årlega fyrir {)å at standa reikning fvi kon-

iinglega rentukammeri
,
og justitiario aB vitna um fani^

teikning, hefi eg i embættisbréfi til sekretevans åskili&, ac)

vibkomandi syslumenn årlega fyrir honum legitimeri l(>g-

mannstollsins upphæb, vaéb greinilegum tiundareikninguni

buehdra og bulausra i hverjum hrepp
,

utdregnum

sveitab6kunuin og sBnnu&um meB hlutabeigandi prests og

tveggja hreppstj6ra undirski-iptum , an hvers engin fuU-

komin kvittering fyrir lOgmannstollana ver&ur af sekre-

teranum litgefin, né heldur Justitiarii attestation uppå hans

reikning, hvab hérmeb ellum til abgæzlu auglysist.
—

'

6) Meb cancelH-bréfi af 2. Aug. 1800 er landsyfirréttinum

å hendur fali&: å islenzka tiangu a& utgefa allar héreptir

åtkomandi tilskipanir fyrir Island, tilskipuuina af H* J^^^

1800, og fær eldri, sem almennfngi eru markver&astar*

Byrjanin er hérmeb gjttrb, hvers vegna feir, er fetta met"

taka, gjtira vel i ab geyma Jiab safii vandlega framvegis,

uns måtulegt virbist komib i hvert bindi ser, til hvers l^^

vænta må titilblabs og registurs,

Leirå I)ann 29. Juli 1801. .

-

, , M. Stephensen."
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fornævnte Vort landsfaderlige Oiemed saa fuldkorn- 1800.

boligen som mueligt derved kan opnaaes. Vore Bud H« Juli.

<>g Forskrifter desangaaende ere folgende:

I. Cap. Anqaamåt en Landsoverrets Stiftelse paa Is-

lond, i Overrettens og Laugthingenes Sted, — 1) Over-

retten og Laugthingene for Island skulle være ophævede.
I disses Sted skal der beskikkes en almindelig Overret

for det hele Land, hvilken skal fOre Navn af Lands-

overret, og denne skal uopholdeligen ordnes og sætles

i Virksomhed. Saa skal og det ved Oxeraae holdte

Althing være afskaffet. — 2) Landsoverretten skal hol-

des i Reikevigs Kjobstad, hvor Vi have foranstaltet, at

den dertil fornodne Bygning vorder opfort; og, indtil

denne kan blive færdig, maa Retten holdes enten i

den latinske Skoles eller Tugthusets Bygninger. —
Landsoverretten skal holdes een Gang hver Uge,

fi'a Maji Maaneds Begyndelse til Oktober Maaneds Ud-

gang; men i de Ovrige Maaneder af Aaret skal den

holdes een Gang hver fjortende Dag, med mindre der

1 det sidstnæ-vnte Tidsrum skulde forefalde Justits- eller

Politie-Sager, i hvilket Tilfælde den ogsaa da skal sam-
les een Dag ugentligen, saalænge nogen saadan offentlig

Sag staaer usluttet. Til den Ende skulle de Tilforord-

nede boe i Reikevig, hvor Retten holdes; og Ingen af

trettens Lemmer maae udeblive fra at mQde, uden gyl-

^jg Aarsag, hvilken skal anfcires i Protokollen, Saa skal

der og aarligen fra Præsidenten indsendes Beretning

Vort Cancellie, om hvormange Sager der i det for-

It^bne Aar ere blevne paadcimte, samt hvor ofte Nogen,

' ^e Tilforordnedes Sled, har været constitueret til at

t^eklæde Retten. — 4) Ligesom Norske Lov, i dens

^ 6. Cap. [rett, 5. Cap.] 2L Art., byder, ,,at Kon-
gens Befalingsmænd skulle selv, i egen Person, besOge

Laugthingene og tilsee, at Retten holdes med tilborlig

Respect": saa ville Vi og, i Analogie med delte Lovens
^vid, herved udnævne Stiftamtmanden til at være Præ-
sident i Landsoverretten. Ifblge heraf skal det være

301' .



468 For. om Landsoverrkttbn.

JSOO. hans PJigt, saa ofte hans civrige EmbedsforretDinger det

11. Juli. tillade, at tage Sæde i Retten, for at paasee, at den

holdes med Værdighed, og at Rettergangs-Politiet f5res

med Orden og Nciiagtighed. Skulde Stiftamtmanden i

denne Henseende finde noget Misbrug at indsnige sig,

da bor han paaminde Retten, og især Justitiarius,

samme afskaffes og rettos; men, dersom saadan Erin-

dring skulde skee forgjæves, da skal han desangaaende

gjcSre Indberetning til Os selv igjennem Vort Danske

Cancellie. — lovrigt skal Stiftamtmanden ikke tage nogen

Deel i Sagernes Behandling eller Paakjendelse; men

samme skal hcSre til Justitiarii og de ijvrige Tilforord-

nedes Afgjc5relse, og disse derfor alene slaae til Ansvar

for Hbiesleret. — 5) De tilforordnede Dommere i Lands-

overretten skulle være: Justitiarius og 2 Assessorer;

saa skal der og i bemeldte Ret være en Juslits-Sekre-

tair, som fcirer Protokollen, samt udfærdiger Stævnin-

gerne og Acterne*. Disse Embedsmænd Icinnes af Os;

hvorimod Laugmandstolden og Rettens Gebyr (hvilke

erlægges paa samme Maade, som de hidindtil have

været betalte til Laugmændéne) tilfalde Vor Kasse, og

ihnodtages af Sekretairen, som derover aflægger aarligon

Regnskab til Vort Rentekammer; hvilket Regnskab at-

testeres af Juslitiario. liivrigt skal Sekretairen tegne

paa ethvert Document, baade med Tal og Bogstaver,

hvormeget derfor er blevet ham betalt. — 6) Retten

maa ei sættes med et mindre Antal af Assessorer, end

det i foranfcirte § bestemte. — Dersom En af disse,

formedelst Sygdom eller andet lovligt Forfald, ikke skulde,

kunne indfinde sig, da melder Justitiarius det for Stift-

amtmanden, som herved bemyndiges til, i saadant Til-

fælde at conslituere en lovkyndig Embedsmand i den

ipanglende Assessors Sted; hvilken da tager samme

Plads i Retten, som den Assessor, hvis Sted han be-

klæder, — Paa lige Maade forholdes der, naar Nogen

'} Canc. Skriv. 6. Marts 1838.
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af Rettens Lemmer, formedelst saa nær Slægtskab eller 1800.

Svogerskab med Parterne, som- i andet Led, eller af H. Juli.

anden lovlig Aarsag, er befciiet til at vige sit Dommer-
Sæde ^ — 7) Juslitiarius skal (uden Hensigt til Rang,

formedelst Gharakteer eller Titel) have det overste Sæde
i Retten, næst efter Stiftamtmanden. Ellers skal Justi-

liarii Embeds - Rang være lige med Assessorernes i

Hcii esteret, og de dvrige Tilforordnedes, lige raed den,

som Assessorerne af Over-Hofretten i Norge, tilforn have

haft. — 8) Det skal være Justitiarii Embedspligt, al

foranstalte alt det Extrajudicielle, som vedkommer Ret-

ten. Han skal besOrge, at Sagerne opslaaes og fore-

t-ages i den Orden, Stævningerne ere udtagne. Han

skal vaage for, at d.e ikke unodvendigen opholdes hos

Assessorerne, naar de gaae om iblandt dem til Vo-

tering. Han skal forfatte Dommene efter de fleste

Stemmer, og oplæse dem offentligen for Retten, samt

udstæde dem under sin Haand og Rettens Segl. Han

skal paasee, at Protokollerne rigtig fores, og at Acterne

udfærdiges med vedbbrlig Hurtighed. Med eet Ord:

han skal bestyre og udfore Alt det, som horer til Dom-

stolens indvortes Politie, og besorge Alt del, som ud-

kræves til at vedligeholde Orden i Hensigt til Rettens

Pleie. levrigt skal han tage lige Deel med de andre

Tilforordnede i Sagernes Behandling og AfgjOrclse. —
^ Justitiarii Fraværelse forestaaes hans Embede af den

<iverste Assessor i Retten. — 9) Landsoverrettens Segl

skal være Islands Vaaben raed Omskrift: ^^Den kongelige

Landsoverrels Segl". — lovrigt skulle de Breve, som
f^'a Retten sendes til de kongelige GoUegier, eller til

^nibedsmænd,
i Sager, som angaae Vor Tjeneste, og

ere forsynede med dette Segl, nyde Portofrihed, imod

Justitiarii meddelende Attester, i Overeensslemmelse

^ed de for Postvæsenet i Island allerede givne, eller

herefter nærmere givende Forskrifter,

O Canc. Skriv. 2. Mai 1829.

%
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1800. II. Cap. Angaaende Landsoverrettens Virkekreds, og

11. Juli. hvilke de Sager ere, der- skulle hore under denne Domstols
""^""^^

Afgjorelse. — 10) Alle de Sager, som lilforn, ifolge

Loven og Anordningerne, have været indstævnede til

Laugthingene og Overretten, skulle herefter, i Tilfælde

af Paaklage, appelleres til Landsoverretten, naar Sagen

angaaer mere end 2 Rd. eller sammes Værdie. Og det

skal herefter være forbudet Ovrighederne, ved Resolu-

tioner eller. Dommes Approbationer, at afgjore private

Tvistigheder; men disse skulle altid paakjendes af Ret-

terne, naar Forening imellem Parterne ikke har kunnet

være at bevirke ved Forligeises- Commissionerne
;

dog

raaae Stiftamtmanden og Amtmændene, i Poiitie-Sager,

der angaae smaae Forseelser, paalægge de Skyldigef

Boder, indtil 2 Rdirs Belob; men dersom Sagen er a

stiirre Vigtighed, henvises den til Polilierelten, og der-

fra indankes for Landsoverretten, hvor den, ligesom

ved fcirste Instance, behandles summarisk. — 11) Gom-

missariers Domme skulle ligeledes indstævnes til Lands-

overretten, naar den Sum, om hvilken der tvistes, ikke

bel5ber sig til 200 Lod Solv., eller sammes Værd ; men

er Sagen saa betydelig, at den, ifdige N. L. 1, B. 6. Cap.

16, Art., kan indkomme for Hoiesteret, da skal den

dertil umiddelbar indstævnes. Saa maae og Klager

over Rettens Fornægtelse eller voldsomme Tvang ind-

ankes lige for Hoiesteret, paa det at Hovedsagen ei

skal lide ufornodenl Ophold. Dog har den klagende

Part Valget, om han heller vil indstævne disse Slags

Sager for Landsoverretten. — 12) Foruden den ddm-

mende Myndighed til Rettergangs -Trætters Afgjorelse,

som ifolge dette Capitels 10. og 11. §§ er overdraget

til Landsoverretten, skal denne ogsaa udfore alle andre

Forretninger, som hidindtil have været henlagte til Laug-

mændenes Embeder, saasom: SkjSders og Pantebreves

Thinglysning, Commissariers Udnævnelse til IndfSrseis-

Forretninger, med videre, af hvad Navn det end raaatte

være. — 13) De Sager, som ere indstævnte for Over-
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retten eller Laiigthingene, og ei der blevne paakjendte, 1800.

naar Landsoverretten tager sin Begyndelse, skulle (efter 11. Juli,

tie ved de fcirstnævnte Domstole udtagne Stævninger)

udfares og paakjendes ved Landsoverretten; og de

L-augthingsdomme, der ere afsagte, forinden Landsover-

T'etten er bleven sat i Virksomhed, skulle, i Tilfælde af

Paaanke, indstævnes for denne sidstbenævnte Ret, naar

Sagen angaaer mindre end 200 Lod SOlvs Værd ; men
dersom deri er storre, horer Sagen under H(5iesterets

umiddelbare Paakjendelse. Det folger ellers af sig selv,

3t naar en Assessor af Landsoverretten har, som Laug-

'i^and, domt i nogen Sag, der indklages for bemeldte

fiet, b<jr han udtræde, og hans Plads beklædes af en

Anden, som dertil constitueres, paa den Maade, der er

*"oreskreven i denne Forordnings 1. Cap. 6. §. lovrigt

befale Vi, at Stiftamtmanden skal, saasnart denne Vor

forordning er kommen ham. til Hænde, drage Omsorg

at den • bliver sat i Udfcjr^else inden en Maaned,

s^mt at det bliver kundgjort for alle Vore Undersaatler

Island, hvilken Dag den af Os stiftede almindelige

Landsoverret tager sin Begyndelse.

IIL Gap. Angaaende Kald og Varsel til Landsover-

retten, samt Rettergangsmaadcn ved bemeldte Domstol. —
Stævningerne, saavelsom Acterne, udfærdiges i

Justitiarii og de Tilforordnedes Navn, under Rettens

^^§1) og de fdrste udstædes med Sekretairens Under-

skrift^ men de sidste under Justitiarii Haand. —
^S) Den Indstævnte gives 14 Dages Varsel, dersom ban
boer i Guldbringe, Kjose, Borgerfjords, Myre eller Ar-

ness Sysler; 4 Ugers i begge Skaptefells, Rangervalle,

^^Ppedals, Snæfjeldsnæss, Dale, Bardestrands, Strande,

^"nevands og Skagefjords Sysler; men i Isefjords, Oe-
fjords, Thingoe, begge Mule Sysler og Vestmannde 6

Ugers Varsel. Er den Paagjældende udenfor Landet,
bliver Loven og Forordningen af 3. Junii 1796, 5. Cap.

§ til Fdlge. — 16) Sagsfdrelsen ved Landsoverretten
stal skee skriftligen, og forfattes i det islandske Sprog,

/
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1800. med mindre begge Parter ere Danske eller Norske, da det

11. Juli. er dem tilladt at fore deres Sager i det danske Sprog.

15vrigt skulle de Regler paa det nciieste efterleves og over-

boldes, som i Henseende til Proceduren ere fastsatte ved

Forordn, af 3. .lunii 1796, angaaende Rettens vedborlige

og hurtige Pleie. — 17) Assessorernes Vota skulle være

skriftlige, og Dommene forfattes af Justitiario, efter de

fleste Stemmer, samt af ham oplæses for Retten^, og

derefter udstædes, under Landsoverrettens 'Segl og Ju-

stitiarii Haand, saaledes som i denne Anordnings 1. Cap.

8. Art. er foreskrevet. Det foiger af sig selv, atbaade

Vota og Dommene bor indfores i Voterings- og Dom-

Protokollerne. — 18) Naar Landsoverrettens Domme
indankes for Hciiesteret, skulle de Vedkommende fore-

lægge Rettens Medlemmer en dansk Oversættelse af

^ Acterne, for at bekræfte sammes Rigtighed, inden

H(5iesterets-Stævning bevilges. — 19) Da det i Misgjer-

nings-Sager ikke er nodvendigt, at den Anklagede frem-

stilles til nyt Forh(5r for Overretten, naar Sagen er ved

Hjemlbinget bleven vedbdrligen undersogt og oplyst;

og da det ofte kunde medtage baade lang Tid og store

Omkostninger at fore den Paagjeldende under Vagt fra

sin Arrest til Overretten: saa befale Vi herved, at naar

Landsoverretten skulde finde, at yderligere Forklaring

af den Tiltalte maatte behoves, da skal bemeldte Ret

sende Underdommeren de SpOrgsmaaie, som i denne

Henseende ansees fornSdne, og befale ham, ved et For-

hor, at imodtage den Anklagedes nærmere Svar derpaa;

men, ifald den arresterede Person er paa det Sted,

hvor Landsoverretten holdes, eller i Nærheden af samme,

da stilles han personligen for benævnte Ret. Endeligen,

dersom Sagen findes at være tilstrækkeligea oplyst ved

Hjemthinget, paadcimmes den af Landsoverretten, uden

videre Examination over den Anklagede. — 20) I

Sager, som angaae Skovskifter, Markeskjel eller deslige,

O Canc. Skriv. 26. April og 28. Novbr. 1829.

i
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hvis Afgjarelse der, ifolge N. L. <. B. 16. Cap., ud-

fordres Granskning paa Aastedet, skal der altid optages

Situations-Karter, i Overeensstemmelse med Forordningen

Qf 31. Martii 1719, paa det at Landsoverretien derefter

kan være istand til at bedomme bemeldte Slags Sager,

^den selv at mode paa det Sted, der erGjenstand for

Tvistigheden. Skulde det imidlertid indtræffe, at Under-

dotnmerens Markegangs- eller Besigtelses-Forretning paa-

k^^ges, som falsk eller urigtig, da skal Amtmanden,
iiaar Nogen af Parterne det begjærer, udnævne 2 kyn-

^>ge Mænd, som Commissarier, til at befare Aastedet

unders(5ge Klagen, og skal da denne Oversyns- og

Gj'ansknings-Forretning fremlægges, tilligemed Situations-

Kartet, ved Landsoverrelten, som, i at paakjende Sagen,

b*5r tillige domme den Skyldige, hvad enten det er

t^ommeren eller Klageren, til at betale de til denne

J^orretning medgaaede Omkostninger. — 21) Landsover-

i^etsdomme skulle paaankes inden Aar og Dag efter at

de ere afsagte. — 22)^ I Delinquent- og Justits -Sager

beskikker Stiftamtmanden, enten af de nærboende Sys-

selmænd eller andre lovkyndige Mænd, de fornbdne

Sagførere ^ Paa lige Maade forholdes deri civile Sager,

naar de Vedkommende ere forundte beneficium pau-

Pertalis. Dersom ellers nogen Part ikke kan mode,
*^IIer selv procedere sin Sag, constitueres ham ogsaa,

imod
billig Betaling, en lovkyndig Mand til at fdre

^9gen. lovrigt ville Vi tillade, at de, der beskikkes til

,Actores og Defensores i Justits-Sager, eller til Forsvar
^or Fattige, maae tilstaaes en liden Erstatning for deres

^ii^kostning og Mciie af Justitskassen, naar dem ikke

bhver tilkjendl Salarium hos de Skyldige, eller hos den
tabende Modpart. — Hvorefter alle Vedkommende sig

^Heruud. have at rette. Givet paa Vort SlotFriderichs-

berg den 11, Julii 1800.

1S00.

11. Juli,

O Canc. Skriv. 17. Decbr. 1805 og 17. Oktbr. 1837,

*D Canc. Skriv. 17. Mai 1823.

-
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1800. Commissorinm til den islandske Landsover-

ibTj^ rets Medlemmer*, aug. Udarbeidelse af Sportel-

Reglement for Rettens Retjente ilsland. Khavn

den 18. Juli 1800. — Canc. s. Depart. Registr. I,

288*-289 (1 800, Nr. 895) 5 Rubr. i Minnisverb Tibindi U, 460-461

.

Christian den Syvende &c. V. B. Da Vi allern.

have funden for godt, at et Sportel-Reglement skal ind-

fores for Rettens Betjente i Vort Land Island, saa er

hermed Vores allern. Villie og Befaling, at 1 rette eders

Leilighed efter at sammentræde for at forfatte et Udkast

til et Sportel-Regiement for Rettens Betjente i bemeldte

Island, hvilket Udkast I derefter til Vort Danske Cancellie

have at indsende. Derefter [ eder ailerund. have at rette.

Befalende &c. Khavn den 18. Julii 1800. [ad mandatum].

19. Juli. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen og Biskop Geir Vidalin, ang. Hos-

pitalernes Og Tngthnsets Restyrelse. Khavn den

19. Juli 1800^ — Canc. 3. Departem. (Norske Justits-

DepartemO Brevb. 1800, Nr. 877.

P. M. Justiliarius i den for Island anordnede
w

Landsoverret , Justitsraad Stephensen , har ved dette

Collegium forespurgt:

i) om han, da det ved en Anordning for Island af

1650, samt Forordningen om Hospitalerne af 27. Maji

1746 og Biskoppernes Instrux af 1. Julii 1746, er paa-

lagt vedkommende Biskop og Laugmand at have Direc-

tion over de fire Hospitaler i Island, saaledes, at de

een for begge og begge for een tilpligtes at være an-

svaHige for Hospitalernes beholdne Midler og Bestyrel-

sen af samme, nu, da F^augmænds- Embederne ere

^
, ^

O nemlig: Justitsraad og Justitiarius Magnus Stephensen og

Assessorerne Stephen Stephensen, Benedikt Jonsen Grbn-

dal og Islev Einersen.

2} Reskr, 22. August 1806.

I
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ophævede, maa ansee sig befriet fra alt Ansvar og

^ij'ection over Hospitalerne i Landet, eller og fremdeles

bc)r deeltage i samme tilligemed Biskoppen; og i sidste

Tilfælde: om han, efter de forskjellige Jurisdictioners

^''orening til een, bor bestyre samtlige 4 Hospitaler,

saavelsom Biskoppen, efter den foreslagne Bisped(3m-

^ernes Combination, hvis dette Forslag skulde bifaldes.

2) om det vedkommer ham, eller Nogen af Lands^

overrettens Medlemmer, fremdeles at deeltage i Direc-

^>on over det islandske Tugthus, eller om den maa
veere dem uvedkommende. — Man skulle i den An-

ledning tjenstligst udbede sig Hr. Stiftbefalingsm/ og

^- Hbiærv/ behagelige Betænkning herover, hvorhos

ikke undlader at melde, at bemeldte Justitsraad

^^ephensen under D. D. herfra er tilskrevet: at han
indtil videre har at vedbHve sine Forretninger som

^irecteur ved Hospitalerne og Tugthuset. Det kongeL

'danske Gancellie den 19. Julii 1800*.

Rentekammerets Instruction for den islandske 2- August.

^atrikulerings-Commission. Khayn 2. August

— Efter Concept i forrige Rentekammers Årchiv,

sammenholdt med en lasÅfskrifti Uddrag i B. Thorsteinssons

^^rift: om kongelige og andre offentlige Afgifter m. v. Khavn
1819. 8. S. 9-12.

'NstRucTioN for de til at taxere alt Jordegodset i

Island ved kgl. Resolution af 18. Junii 1800 allern. ud-

"*vnte Commissarier.

^) Efter at Commissarierne ere blevne samlede i

O Canc. Skriv. s. D. til Justitiarius Stephensen, hvorved

^am tilmeldes, at Canc. har forlangt Stiftamtmandens og
Biskop Vidalins Betænkning i Anledning af hans Fore-

spfjrgsel, med Tilfoiende : „at De indtil videre har at ved-
blive Deres Forretninger, som Directeur ved Hospitalerne

^

og Tugthuset". Brevb. sst. Nr. 878.

) Rentek. Skriv. 27. Septbr. 1800 og 18. Marts 1802.
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1800. Reykevig, begynde de Arbeidet slrax i Foraarel 1801,

2. August, saasnart Veirliget tillader at foretage den dertil for-

" nddne Reise. For detle Aar handle alle fire Com-

missarier samlede, paa det at alle Commissarier kunne

vænnes lil samme Handlingsmaade og hele Arbeidet

derved vinde Ensformighed. Begyndelsen skeer med

' Guldbringe og Kjose Sysseier, og derefter med flere

Sysseler i Sbnder-Amtet, saavidt Tiden til Efleraaret

kan tilstrække; men for at fremme Arbeidet, skilles de

ad de fcilgcnde Aaringer, saaledes, at ikkun tvende ere

ved hver Forretning, efter Rentekammerets nærmere

Bestemmelse. Paa hvilke Steder i Landet Taxationen

skal skee det paafolgende Aar, derom have de hvert

Aars Efleraar med det forste fra Landet hjemgaaende

Skib at gjOre Forslag lil nærmere forventende Ordre

med det herfra om Efleraaret afgaaende Postskib.

2) Ved foregaaende otfentlig Bekjendtgjdrelse skal i el"

hvert B(5igde!aug berammes Extra-Thingdage, hvorved

alle i Tiendelagere: Sysselmanden, Præsterne, Kirke-

eiere og Repstyrer have at indfinde sig og hvortil samt-"

lige Jordbrugere indkaldes ^ Med Tiendetagerne, saavel

som Jordbrugeftie, conferere Commissarierné, og der*

efter bestemme enhver Jords Bonitet, efter den bedste

Kundskab de have formaaet at erhverve sig. — 3] Ved

at bestemme Jordernes Bonitet haves for Oie fornem-

melig hvilke og hvormange Kreaturer derpaa kan holdes

af K6er og Faar, og dernæst hvad Herligheder der folg^

med Jorden, som Fiskerie, Sælhunde- og Havkalvs-Fangst,

Æderfugls -Varp, Laxe- og Forellefangst, Drivtommer,

hvad Leilighed der haves til at holde Heste, m. v. —
4) Herlighederne, som fcilge Jorderne, blive at anslaae

til den Fordeel, de give af sig i Vare, saasom hvad

Quantilet Fisk, Sælhunde- og Havkalve-Tran, Æderduo?

m. V., dog ikke efter Penge beregnet, da Priserne ere

foranderlige, men efter den Quantitet, de kan ansees,

'3 Rentek. Plak. 24. Marts (kgl. Resol. 19. Marts) 1802.
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eet Aar mod det andet beregnet, at give af sig. — I 1800.

Hensigt til Fiskeriet i Særdeleshed, bliver Fordelen, 2, August,

efter at man har antaget et vist Quantum, som hver

Baad, et Aar mod del andel, kan kaste af sig, at be-

stemme efter Jordens Antal Baade, i Forhold til det

liele Antal af Baade, som holdes i samme Distrikt, og

som have lige locale Omstændigheder, samt i Forhold

^il Baadenes Størrelse. Hvad Speciale der i^vrigt maatte

ttibde ved Ansættelsen af Herlighederne, overlades til

Coffimissariernes Skjonnende og nærmere Forslag til

videre paaftilgende Bestemmelser. — 5) Efterat Jorderne

<^re saaledes beskrevne, forelæses Udfaldet for Tiende-

t^gerne og den tilstedeværende Almue, og i Tilfælde

Indsigelser, eller at Tiendetagerne skulde være af

"lige Meninger, paalægges det Gommissarierne, at Een \

9f dem reiser til den omtvistede Jord, for ved eget

'^iesyu at blive overbeviist om dens sande Beskaffenhed.

saadan Besigtelse ansees især nødvendig over de

Jorder, hvor Drivtcimmer falder. Ligesom idvrigt Com-

"^issarierne paa deres Reiser maae lade sig være an-

Selegent i hver Rep eller Bciigd, naar Omstændighederne
tillade det, at tage een eller flere Jorder, saamange
som mueligt, personlig i Oiesyn, for derved saameget

^^^e at forvisse sig om deres Taxerings Rigtighed. —
^) Naar Taxeringen saaledes i et Boigdelaug er fuld-

^^^^j aftræde Tiendetagerne og Almuen, hvorefter Com-

^»ssarierne efter Befindende ansætte enhver Jord til

^vad Jordhundrede de formene den bor anslaaes for,

hovedreglerne ved denne Ansætning blive:

^) For enhver Ko, der kan underholdes, ansættes i Hdr.

^
Ligeledes for hver 6 Malkefaar 1 —

2 6 Vætter Fisk 1 —
I

6 Pd. reen, eller 12 Pds. Indavl, af Æderdun 1 —
^ Tonder Sæltran 1 —

^)
^ T(3nde Havkalvstran . 4 —

)
alle andre Herligheder i det Forhold, som Fordelen
samme gjælder mod i Ko. Dog bdr tillige, ved at
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4800, anslaae Herlighederne til Hundreder, haves Hensyn til

2. August. Egnenes locale Omstændigheder, saasom mere eller

mindre beleilig Afsætning, stSrre eller mindre Bekvem-

melighed ved sammes Drift, og hvorvidt Indtægtskilden

er mere eller mindre udsat for Forringeise eller giver

Formodning om Forbedring. I disse Henseender ejcire

Gommissarierne den fornOdne Forskjel paa Jorderne og

•deres Herligheder, og kunne endog, efter Befindende,

foreslaae de Sidstes Nedsættelse til Vs eller -/b Deel

mod Koens Værdie. — 7) Den Mandtalsfisk, som svares

af Kongens Eiendomsjorder i Guldbringe og Sneefjelds-

uæs Sysseler, bliver efter samme Regler at evaluere

til Hundreder; men saavidt den svares af allerede

bortsolgte kongelige eller beneficerede Jorder, kan den

ventes overladt Eierne for en passende Betaling, hvorom

Gommissarierne have at handle med Vedkommende og

derefter gjbre Forslag til nærmere paafdlgende Resolu-

tion, — 8) Alle forberbrte Forhandlinger indfdres i en

dertil efter hoslagte Schema indrettet, gjennemdraget

og af Gommissarierne aulhoriseret Protokol. — 9) ^

denne Protokol bliver endvidere, efter Schematels Ud-

visende, at tilfOre: a) Hvormange Hundreder den efter

Dyrheden svarede Landskyld udejor, beregnet efter

Landsviis med V20 af Dyrheden. — b) Med hvad Species

Landskylden skal svares, saasom i Guldbringe og Snee-

fjeldsnæs Sysseler, samt ellers ved Scien, saavidt Brugen

har indfbrt det, med Fisk, 6 Vætter mod i Hundrede,

og ellers med Fride-Landskyld, efter de Species, som

paa ethvert Sted er i Brug; og disse evaluerede til

Hundreder, saasom Uld, Vadmel, Faar, Lam &c. ,
saa-

ledes som samme i Overeensstemmelse med Jonsbogens

Kjobebalkes VL Gap. gjælde mod Koen, der gaaer lige

med 1 Hundrede; dog maa der antages en almindelig

Species, om muligt for hver Fjerding elier i al Fald fov

hvert Syssel, med mindre saadanne Omstændigheder

mcSde, som skulde gjtire det aldeles ncidvendigl at ao-

tage flere Species for et og andet Syssel, hvilket over-
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'ades til Gommissariernes nærmere Overveielse og Be- 1800.

stemmelse. — c) Ved saaledes at tasere de Jorder, -S. August.

Kongen endnu eier i Guldbringe og Sneefjeldsnæs Sys-

seler samt Mosfeld-Sveiten, bliver at agte, at til Rentens

Belob af Jordernes egen Værdie tillige lægges Værdien
af de derpaa hæftende Qvader, afMandslaan, Dagslaat-

l-er, Riisheste &c. — 10) Ligesom Gommissarierne, me-
dens de i det fiirste Aar ere samlede, conferere med
hinanden om alle mcidende Tilfælde, saa have de og

siden, naar de ere adskilte, flittig i forbemeldte Tilfælde at

corresponderemed hinanden, foratfcilgeeens Grundregler,

ligesom de og, naar Forretniogerne* for eet Aar ere til-

endebragte, samles paa et bestemt Sted, for der at

forklare for hinanden, hvad Tilfælde der raaatte have

^edt dem, og at forenes om, hvad der i saa Fald

^nsees rettest al folge og foreslaae. Hvert Efteraar

have de med de hjemgaaende Skibe at indsende deres

beretninger, tillige med de for det Aar holdte Taxations-

^'»'olokoller, i hvis Sted de for det næste Aar have at

authorisere nye Protokoller. — 11) Vel er det anseet

gavnligt i Almindelighed, at de saakaldte Jern-, eller

faste Qvilder, som Leilændingerne hidtil have været
pligtige

til at modtage, for Fremtiden aldeles afskaffes;

"len derimod holdes det tillige for gavnligt, at Leie-

Qvilfiepj imod den ved Kj5bebalkens 15. Gap. bestemte
Afgift, enten in natura med 2! Fiiringer Smtir, eller med
^enge

til gangbare Priser vedblive, paa det at en

^eilaending uden Formue kan ved disse bHve sat istand

* at antage sig en Jord, og efterhaanden lægge sig

^^'v Kreaturer til, men det ansees forntident, at heri
,

t^'aetfes en fast Regel, saaledes, al der bestemmes for

enhver Jord, efter dens Dyrhed, et vist Antal Qvilder,
^oni Leileendingen skulde have Ret til at fordre hos

""ddrolten, om denne vilde have fuld Landskyld, saa-

paa enhver Jord, der pr. Exempel stod for 10
^undr. Dyrhed, 3 lil 4 å 5 Qvilder. Denne Sag vilde

ttnssarierne tage under Overveielse, og derefter
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4800. gjiire Forslag om hvad Forhold heri rettest burde finde

2. August. Sted, efter den forskjellige locale Beskaffenhed i Lan-

dets forskjellige Egne. — 12) For Fremtiden er anseet

gavnligt, at Repperne, saavidt det ikke allerede finder

Sted, inddeles saaledes: at enhver Repstyr skal kuns

have med een Præst at bestille, og at der kuns bOr

være een Repstyr i hvert Sogn, saafremt det er ham

overkommeligt; men dersom det skulde være af storre

Vidtlciftighed, da 2 Repstyrer i et saadant Sogn, saa-

ledes at hver har sin bestemte Part af Sognet. Denne

Indretning vilde Gommissarierne have for Oioe, og gj()re

bestemte Forsiage lil de Forandringer, som i deø

Henseende maatte være ncidvendige, og ifcilge heraf

ved Taxationsbogens Indsendelse tillige lade fiilge

en Fortegnelse over de Forandringer, som formedelst

denne nye Bestemmelse maae skee i Jordenes fortlobende

Matrikuls-Nummere fra sammes Anforsel i Taxations-

Bogen efter nuværende Indretning. — 13) Da det, ifolge

H. Maj*' aliern. Resolution af 18. Junii d. A., og det ud-

færdigede Commissorium
,
paaligger Gommissarierne, i

Forening med Stiftamtmanden og Amtmændene, Enhver

for sit Amt, at handle med Forpagterne og Ombuds-

holderne om Ombudenes Fratrædelse imod en passende

Godtgjcirelse, saa vilde de lade sig denne Sag være au-

gelegen lil den kongelige Interesses Befordring, og

derom, i Forening med fornævnte Embedsmænd, gji)**^

deres Indberetninger og meddele deres Betænkninger

og Forslag om Vilkaarene, med videre. — 14) Og da

de ligeledes have, ifolge allerhciistbemeldte Resolution

og Commissorium, at gj5re Forslag, om nogle og hvilke

af H. Maj*' eller de beneficerede Jorder kunde udlægges

til Boliger eller Brugsjorder for Landels Betjente, saavel

som for en elier anden Præst, som ikke allerede raaattc

være forsynet med fri Jord, saa vilde de ved de derhen

sigtende Forslag have for Oine, at dertil vælges de be-

kvemmeste Jorder saavel i Hensigt til Embedsmændenes

Forretninger, som til Almuens Lettelse, der skal soge
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disse, Saaledes maa pr. Ex., saavidt Sysselmændene 1800.

^ngaaer, haves Hensigt til, at i de Sysseler, hvor
*^6^^2'''^ugu^

^i'e flandelssteder, udsees en Jord, som ligger nærmest

^ed et iblandt disse, og i andet Fald den Jord, som

%ger omtrent midti Sysselet, saavidt Præsterne angaaer,

den Jord, som ligger nærmest ved Hovedkirken; og at

andre Embedsmænd, saavidt de boe i Kjdbstæderne,

^dsOges en saadan Brugsjord, som ligger Kjcibstæderne

Nærmest, og for Andre til Bolig en saadan Jord, som,

^fter Embedets Medfor ligger beleiligst muligt for den

^'1 ham i Forretninger sogende Almue. — 15) I5vrigt

^ave Commissarierne at rette sig efter de Ordres, dem
Nærmere fra dette Kammer tilstilles, og at forholde sig

^Qaledes som de agte at tilsvare og bekjendte at være.

^^nlekammeret den 2. August 1800.

Matrikel -ScHEMA.
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, Cancellie • Skrivelse til de Tilforordnede i 2. August.

Jj-andsoverretten i Island, ang. Oversættelse og

Jf"igivelse paa Islandsk af de for Island bestemte

J^OVe m. V. — Khavn den 2. August 1800. —
Kr

-"^^Partem. (Norske Justits-Departem.) Brevb. 1800,

ludh U ™' ^' Fogtm. VI. 10, 688. -
^olaet er meddeelt i Minnisverb Ti&indi II, 461.

^* M. Da det maa være niagtpaaliggende for en-
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<800. hver Mand i Island, at have fuldkommen Kundskab om

^TTT^^I Lovene, saa veed Gancelliet intet bedre Middel til at
2. August. '

opnaae dette, end herved at overdrage til de Tilfor-

ordnede i Landsoverrelteu udi Island at oversætte i det

islandske Sprog saavel Forordningen af H. Julii sidsti.,

og enhver Anordning, der herefter udgives for Island,

som og de vigtigste af dem, der hidindtil ere givne,

især dem, der ere meget nddvendige for Almuen at

kjende. Disse Oversættelser ville De besdrge trykte,

da Hr. Stiftbefalingsmanden samt de vedkommende

-
' Amtmænd derefter have at foranstalte dem omdeelte

og bekjendlgjorte til almindelig Efterretning. Over

Tryknings-Omkostningerne bliver igjennem Stiftamtman-

den at indsende Regning til Gancelliet, hvorfra samme

skal blive godtgjort, ligesom og Retten behageligen ville

tilstille dette Collegiura nogle Exemplarer af enhver

saadan Oversættelse. Det kongelige Danske Gancellie

den 2. Augusti 1800. • -^V - -

2. August. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf Ste-

phensen, ang. Bekjendtgjfirelse af en islandsk

Oversættelse af Love og Anordninger. Khavn

den 2. August 1800. — Canc. 3. Departem. (Norske

' Justits-Depaitem.) Brevb. 1800, Nr. 953.

P. M. Da Gancelliet, paa det enhver Mand i Is-

land kan have fuldkommen Kundskab om Lovene, un-

der D. D. har overdraget til de Tilforordnede i Lands-

overretten at oversætte i det islandske Sprog saavel

Forordningen af 11. Julii sidsti. og enhver Anordning?

der herefter udgives for Island, som og de vigtigste

dem, der hidindtil ere givne, især dem, der ere mest

nødvendige for Almuen at kjende, hvilke derefter af

Retten foranstaltes trykte, saa skulde man herved tjenstl.

anmode Hr. Sliftbefalingsmand, at ville foranstalte disse

Oversættelser omdelte og bekjendtgjorte til almindelig
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Efterretning. Det kgl. Danske Cancellie den 2. August 1800.

1800 ^ —

—

2. August.

Kongelig Resolution ang. Sagernes Fordeling 12. Septbr.

mellem Cancelliet og Rentekammeret. Khavn
den 12. Septbr. 1800. — see Canc. Circul. 11. JuU

1801.

Rentekammer - Skrivelse til Amtmanden over ^^p'^""-

Vester-Amtet, Vibe, ang. Forflyttelse af Handels-

lusene paa Budnm. Khavn 27. Septbr. 1800.

IsL Copieb. Litr. Æ, Nr. 59.

Den allern. anordnede islandske Realisations-Com-

'^'ssion har hertil indsendt en Ansogning fra Kjobmand
Hjfiltelin, blandt Andet om Tilladelse at flytte Handels-

husene over paa den vestre Side af Budersosen

Biiba-6s). I den Anledning anmodes Hr. Amtm.
om al give ham tilkjende, at der ikke haves Noget mod
^en ansOgte Forflyttelse. Rentekammeret den 27. Sep-

tembr. 1800.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 27. septbr.

^tephensen, ang. Forberedelse til Skovplantning

^ Island. Khavn den 27. Septembr. 1800. —
Copieb. Litr. Æ, Nr. 87.

Ved at tage den for Island hiiist vigtige Sag under .

^erveielse, at forsdge paa at opelske Skov, er man
^^^^ af de Tanker, at Aarsagen, hvorfor de hidtil

''•nsiiliede Forsbg have mislykkedes, mulig har lagt deri,

Forscigene ere anstillede i det Smaae, og at, om det

) I Brevbogen anfares intet Brev som afgaaet til de andre
Amtmænd af dette Indhold , hvilket man dog efter Skri-
velsen til Landsoverretten maatte vente.

31*

I
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1800. skulde lykkes, maatte Anlægget skee i det Stcirre, saa-

rr'T^'^T^ ledes, at det maatte forsoges i en betydelig Omkreds,

sarat at dertil maatte udsees et for Anlægget bekvemt

Sted, beleiligt for Transport, og saaledes situeret, at

det kunde fredes for Creature. Et saadant Sled ha^"

Justiceraad Stephensen ved sin Nærværelse her i Sta'

den bragt i Forslag, ved at nævne en Oe i Thingvalle-

vatn, af 5 Miles Omkreds, der tilhorer Præstegaarden S

og er vel begroet med Græs, men ikke nyttes til Crea-

ture. 1 den Anledning maae vi tjenstligst anmode Hr.

Stiftamtm. at ville indhente noiagtig Underretning om

denne Oe, og derefter meddele os en Beskrivelse om

dens Beliggende, Jordsmon, hvorvidt den ligger i Lse

for Vindene, samt Situationen i Hensigt til Transport,

m. V., samt dernæst handle med Beneficiarius og Biskop-

pen om, hvad Afgift, i Tilfælde at Forsbget anstilles,

for Oens Afstaaelse aarlig maatte tillægges Kaldet. Rente*

kammeret den 27. Septembr. 4800.

27. Septbr. Reiitekammer-Skrivelse til den islandske Ma-

trikulerings-Commission, ang. Udvidelse af Coin-

missionens Hverv. Khavn 27. Septbr. 1800^
Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 88.

Foruden hvad den de Hrr. Commissarier meddelte

Instruction indeholder, ville De tillige ved Jordenes

Taxation lade sig være angelegent at erhverve nc5iagliS

Kundskab over alle Beneficia, saavel Kirkers og P*"*'

siers som pia corpora og offentlige Stiftelser, hvad ti'

3 ved de af Stiftamtmanden indhentede Oplysninger befåndtes

det, at den foreslaaede Oe ikke tilhørte Tliingvalla Præste-

gaard, men Jorden Olfusvatn, som var Sysselmand Steindoi

Finsens private Eiendom. Ibvrigt ansaae Stiftamtmanden

denne Oe for uskikket til der at gjfire Forstig med Skov-

plantning,

) S€€ Instniction 2. August 1800,
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ethvert især er henlagt, det være sig Jorder, Mk eller 1800.

paa andre Maader, oe derom Tid efter anden indsende irTTT'^T^
.

' ° 27. Septbr.
uaiorlige Beskrivelser her til Kammeret, saaledes ind-

rettede, at man deraf kan see, hvad til ethvert især

henhorer. Rentekammeret den 27. Septembr. 1800.

Cancellie • Circulaire iil samtlige Biskopper i 25. oktbr.

JJanmark, Norge og Island, ang. aarlige Ind-

beretninger om Geistligheden. Khavn 25. Oktbr.

1800. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1800, Nr, 11 87
3

jevnf.

VI. 10, 781.

P. M. Da der nu er foiet Anstalt til en nSiagtigere

fuldstændigere Udgave af den geistlige Statskalender,

saa skulde man ijenstl. anmode D. Hciiærv.
,
behage-

sygen at ville, del snareste mueligt, hertil indberette de

forandringer, som siden Noyembr. Maaned forr. Aar
6re foregaaede med Provsterne i det Dem anbetroede

^lift, samt tillige meddele Cancelliet hvilke andre Ret-

telser og Berigtigelser De maatte finde at være Ufld-

vendige, for derefter at kunne bringe denne Caiender

* saadan Orden, at den kan blive paalidelig og brug-

Disse indsendende Berigtigelser kunde maaskee

bekvemmest henfores til det Sidetal i Præstekalenderen,

'^vor de nærmest benhOre. — Icivrigt maa man ved
denne Leilighed tillige have D. Hoiærv, anmodet, lige-

ledes herefter aarligen inden Oktobr. Mnaneds Udgang

meddele Cancelliet ligedanne Efterretninger og Be-

'''gligelser, paa det at denne nyttige Fortegnelse ved mue-
%ste Noiaglighed stedse kunde svare til sin Hensigt,

kgl. Danske Cancellie den 25. Oktobr. 1800.
i I

Cancellie-Plakat ang. Afskaffelsen af den saa- ^i. oktbr.

™u Kongens Sægt efter Norske Lov. Khavn
31. Oktbr. 1800. — Publiceret ved den islandske

l^andsoverret den U. Septbr. 1801 5
jevnf. Minnisverb Ti&indi



486 Canc. Plak. ang. Kongens Sægt,

1800. '^61. Canc. 3. Depart. (Norske Justits-Depart.) Registrfint

——^— I, 323^. Coll. Tid. 180(), S. 690. Original-Åftryk hos Schultz.

31. Oktbr. Qvai-t-FoiT. for 1800, S. 176; Schou XIII, 86. — Islandsk:

„OpiJ) bréf, åhrærandi a& sii i Norsku laga 1-22— 19 tiltekna

kdngsins sekt megi framvegis burtfalla", i den af Landsover-

retten i Island udgivne Samling af Forordninger m. v., 8,87.

Plakat angaaende al den i N. L. 1—22— 19. Art.

fastsatte Kongens Sægt ^ maa for Eftertiden bortfalde.

Under 24. Oktbr. sidstleden -har det behaget Hans

kgl. Maj'., efter Cancelliets alierund. gjorte Forestilling,

allern. at resolvere saaledes:

„Vi ville, at den saakaldte Kongens Sægt, der be-

slemmes i Norske Lovs 1. B. 22. Gap. 19. Art,, skal for

Eftertiden bortfalde". — Hvilken allerh. Resolution her-

ved bekjendtgjeres til alle Vedkommendes Efterretning.

Det kgl. Danske Cancellie den 31. Oktobr. 1800.

1. Novbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen, ang. Portofrihed for det islandske

Landoplysnings-Selskab. Khavn 1. Novbr. 1800.

— Publiceret ved Landsoverretten i Island 14. Septbr. 1801,

jevnf, Minnisver?) TiSindi II, 461—462, Canc. 3. Departem.

(Norske Justits-Departem.) Brevb. 1800, Nr. 1318.

P. M. Efter at have gjort Hans Maj*, allerunderd.

Forestilling i Henseende til den for det kgl. islandske

Landoplysnings-Selskab anscigte frie Befordring af Sel-

skabets Breve, har Allerhbistsamme ved Resolution af

24. Oktobr. sidsti. tilstaaet bemeldte Selskab fri Befor-

dring af de Breve, som med Posten i Island sendes

fra og til Selskabet, imod at Afsenderen maa godtgjore

for vedkommende Postaabner, at Brevene ikke inde-;

holde Andet, end hvad der vedkommer Selskabets For-

maal, saaledes, al denne kan derom meddele sin Attest.

Hvilket man herved tjenstligst skulle tilmelde Hr. Stift-

befalingsm. til behagelig Efterretning og Bekjendtgjorelse

O d. e. Sekt = Mulkt.
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for de Vedkommende. Det kgl. Danske Cancellie den 1800.

^. Novembr. 1800 ^ T^TTT'
1. Novbr,

Reskript til Justitiarius i Hoiesteret, Confe- Novbr,

rentsraad Colbjornsen, ang. Livgardens Gratiale

for Opvartning ved Hoiesteret. Frederiksberg

Novembr. 1800-. — Canc 2. Departem. Registr.

^) 638 (I800j Nr. 1729). Original- Aitryk som „Gjenpart",

paa et Ark i Folio. Colleg. Tid. 1800, S. 730-731. Fogtm.

^ 10, 790-791.

Christian den Syvende &c, V. S. B. Da Gomman-
deuren ved Vor Livgarde tilfods allerund. haver an-

t^raget, at Underofficererne ved bemeldte Vor Garde

undertiden have Vanskeligheder i at erholde udbetalt

^et dem ifcilge Reskr. af 7. Martii 1755 tilkommende

Gratiale for deres Opvartning i Vor Hbiestcret under

Sagernes Procedure, siden flere Sager nu end tilforn

behandles skriftlig, og vedkommende Part, af hvem
t^ette Gratiale skulde erlægges, ikke altid lader mode:
saa have Vi med Hensyn dertil funden en nærmere

bestemmelse i forbemeldte Reskript af 7. Marlii 1755

^(idvendig, ligesom Vi og have fundet det billigere og
^ere passende, at dette Gratiale herefter betales af

^en tabende og ikke som hidindtil af den vindende
Part. Vj gjyg ^jjg derfor herved tilkjende, at Vi paa
Grund heraf, samt efter hvad i din herover afgivne Er-
klæring er fremfort, allern. ville have anordnet og fast-

at det ved Reskr. af 7. Martii 1755 Hoiesterets

tilstaaede Gratiale herefter i alle private Sager, .

) Canc, Skriv. s. D. af samme Indhold, med Udeladelse af

Slutningen, er afgaaet til Justitsraad og Justitiarius Mag-
nus Stephensen, og til Rentekammeret. Af dette sidst-

^*vnte CoUegium er den kgl. Resolution communiceret

Landfoged Finne ved Skriv. 13. Juni 1801 (Isl. Copieb.

I^itr. Æ, Nr. 180>
O Reskr. 2. Novbr. 1804.
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1800. som ved bemeldte Ret paakjendes, og hvori ikke blot

l^ovbr.
^^siges Udeblivelses-Dom, skal udredes af den eller de

.
tabende Parter og tilsvares af vedkommende for dem
madende Advokat, saafremt denne ikke var befalet i

Sagen; og naar den Tabende ikke har ladet mode, eller,

naar denne haver været forundt Beneficium og fri Pro-

kurator, skal det erlæggende Gratiale, paa Gardens og

Justitiarii Forlangende, efter Cancelliets Foranstaltning,

af vedkommende Ovrigheder besdrges indfordret, elier

ved Udpantning inddrevet. Derefter du dig allerund.

haver at rette, og Vedkommende Saadant til Efterret-

ning at tilkjendegive. Befalende dig Gud. Skrevet paa

Vort kgl. Slot Frederiksberg den 7. Novembr. 1800.

Novbr. Kongelig Resolution ang. almindelig Folketæl-

ling i Kongens Riger og Lande. Frederiksberg

den 12. Novembr. 1800\ — Ligesom der i Aaret 1769

blev efter kongelig Befaling 15. Juni s. A. en almindelig Folke-

tælling foretaget i Kongens Riger og Lande, foreslog Rente-

kammeret, at en ny almindelig Folketælling nu ved Aarhun-
dredets Begyndelse maatte blive foretaget, og forelægger i den

Henseende en Plan, væsentlig bygget paa Cancellieraad v.

Eggers' og Chefen for Tabel-Comptoiret Mandix* Bemærkninger.
De foreslaaede Momenter ere især: 1) at Tællingen begynder

paa en vis Dag, hvortil foreslaaes 1. Februar 1801, men
paa Island, hvortil Efterretningerne ikke kunde sendes i dette

Åar, „maatte Tællingen foretages efter nærmere Foranstaltning

af Stiftamtmanden paa een og samme Dag i næste Aar, saa-

snart de desangaaende fornodne Befalinger kunne blive com-
municerede alle Vedkommende"^ 2) at Alle og Enhver ind-

drages under Tællingen; 3) at Tællingen paa Landet foretages

ved Præsterne^ 4J at i Tællingen beregnes det iGbende Åar;

5) at Schemata sendes overalt omkring
; 6) at Listerne sendes

til Provsterne, derfra til Amtmændene og derfra til Stiftamt-

manden og Biskoppen; 7) at Rentekammeret besm-ger Cancel-

liet tilstillede de fornodne Schemata, men at Cancelliet ud-

færdiger trykte Reskripter til de vedkommende Embedsmænd,

O Reskr. 28. Novbr. og Canc. Circ. 29. Novbr. 1800.
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som skulde iværksætte Tællingen (Forest. 4. Novbr. 1800). — 1800.
^^entek. Danske Relat. og Resol. Prot. 1800 Litr. B, Nr. 347j-—

^

sammes Norske Relat. og Resol. Prot. 81, Nr, 106.

Vi ville allern., at en almindelig Folketælling i Vore

ger Danmark og Norge, samt Island og Færoerne,
skal foretages paa den herudi foreslagne Maade, og at

*l^n skal lage sin Begyndelse overalt i Danmark og

^'^''ge næstkommende 1. Februarii, og i Island og Fær-
oerne saasnart skee kan i næste Aar. Icivrigt skal om
denne Tælling gjennem Vort Danske Cancellie udfær-

*^*S6S fornodne trykte Reskripter til alle Vedkommende,
^if hvilken Ende Vort Rentekammer tilstiller Cancelliet

®^ Gjenpart af denne Forestilling, ligesom det og for-

syner samme, saasnart mueligt. med de til Tællingen

fornodne Materialier. Friderichsberg Slot den 12. No-
vembr. 1800.

å

É

Forordning ang. ftvarantaine - Indretninger, u. Novbr.

Khavn den 14. Novembr. 1800'. — Denne For^

^rdningj hvis fuldstændige Titel er : ^jForordning angaaende

^^^arantaine- Indretningerne, samt de Forholdsregler, som de
Scifarende, der anlobe Havne eller Kyster i Kongens Riger og
^ande, bbr iagttage, saavel som de Pligter, der paaligge de

Nedkommende Embedsmænd og ovrige Undersaatter i denne
^enseende", - er ikke publiceret i Island. Canc. 2. Depart.

^^gistr.I, 644 (1800, Nr. 1780). Coll. Tid. 1800, S. 721-729,

—746. Original -Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for

S. 181—189^ Schou XIII, 90—98.

Reskript til samtlige Biskopper i Danmark, 28. Novbr,

Norge og Island, ang. en almindelig Folketæl-

Khavn den 28. Novembr. 1800. — Pubii-

^ret ved Landsoverretten i Island den 14. Septbr. 1801; jevnf.

^nnisv.Tib. U, 462; ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsaml.

^^02. Canc'. 2. Depart. Registr. I, OSO^-OSS (1800, Nr. 1845). Ud-
^ragi CoU. Tid. 1800, 754-758. Original-Aftryk som.^Circulaire"

O ophævet ved For. 8. Febr. 1805.

1
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-fSOO. paa et Ark i Folio. Fogtm. VI. 10, 804-816, ledsaget af

28. Novbr. Schemaer. Raadstue - Plakat 8. Decembr. 1800 i Qvart-Forr-

— for s. A. S. 360-362^ Schou XIII, 102. — Resultaterne af

denne Folketælling i Island (1. Febr. 1801) findes i Tabeller

sogne-, syssel- og amtsviis i Statistisk Tabelværk (ældre Række)

6. Hefte S. 158—179; provstie- og amtsviis i Coll. Tid. 1804,

S. 638, og i M. Stephensens ^^EptirmæH åtjåndu aldar". Leirårg.

1806. 16«. S. 219-221, jevnf. hans Jsland i det attende Aar-

hundrede". Khavn 1808. 8», S. 270 5
sysselviis i B. Thorstein-

sons „Om Islands Folkemængde og oeconomiske Tilstand siden

Aarene 1801 og 1821 til Udgangen af Aaret 1833". Khavn

1834. 8° 5 samt præstekalds-, syssel- og amtsviis i Johnsens

,,Jarbatal å Islandi". Khavn 1847, 8^ 397—403.

Christian den Syvende &c. V. G. Overbeviist

om den Nytte, som n^iagtig Kundskab om Folketallet i

*

' Vore Riger og Lande efter Alder, Kjcin og Næringsvei

* medfarer, have Vi allern. besluttet, at en saadan Folke-

tærlling skal foretages overalt, saavel i Kjcibstæderne

som paa Landet i Danmark, Norge, samt Island og

Færoerne, og samme lage sin Begyndelse i Danmark

og Norge næstkommende 1. Februar, der er en Sondag,

og, forsaavidt samme ikke paa den Dag kan fuldendes,

fortsættes de efterfølgende Sondage, samt i Island og

Færoerne, saasnart skee kan i næste Aar og efter nær-

mere Foranstaltning af Vores Stiftbefalingsmand paa

Island og af Landfogden paa Færoerne, dog at Tællin-

gen ansees som begyndt den 1. Februar. — Ved

denne Tælling iagttages den Regel, at de Born, som

fcides efter den I. Februar, men forend Tællingen

endnu er fuldendt, ansees som ufodte og tælles

ikke; hvorimod de Personer, som maatte doe i

det Tidsrum fra Tællingens Begyndelse indtil den er

fuldendt, tælles som levende, paa det at af den hele

Optælling kan erfares Folkemængdens virkelige Tilstand

paa den bestemte Dag. — Under Tællingen inddrages

Alle og Enhver, af hvad Stand de være maatte, saavel

Indfodte som Fremmede, der paa den bestemte Dag

opholde sig her i Rigerne, samt de Indfodte, der vel
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kunne være fraværende paa Reiser, men om hvilke 1800,

^**^^s, al de enten her have deres sædvanlige Opholds- 28. Novbr.

sted, eller at de igjen agte sig tilbage for her at

etablere sig. — Ligesom Vi ved Reskript til samtlige

^ofe Stiftbefalingsmænd og de af Vore Amtmænd i

f^anmark, der have Kjbbstæder under sig, saavel som
Vor Overbergbauptmand paa Vor Bergstad Kongsberg,

have befalet, at Optællingen i Kjcibstæderne skal be-

scirges, under Magistraternes Bestyrelse, af Rodemesterne,

saaledes ville Vi, at denne Optælling paa Landet skal

skee af Sosnepræsterue, og at Degnen samt Skolehol-

^Jerne i ethvert Sogn og Annex skulle gaae dem til*

haande derved. — For at lette Arbeidet ved Optællin-

gen, maa det være Præsterne tilladt, hver i sit Sogn,

fra Prædikestolen at indkalde, til at m(5de for sig paa

fornævnte 1 . Februar , Huusfædrene fra saamange

Byer og Gaarde ^llerHuse, hvis Indvaanere de formener

at kunne paa den Dag faae optalte, for at angive de

l^-Brsoner, som opholde sig i deres Gaarde eller Huse,

Samt tillige for hver Person især at meddele de Ovrige

Efterretninger, som herefter ommeldes. — Og have

Præsterne saaledes, efter foregaaende Bekjendtgjdrelse

fra Prædikeslolen, paa hver af de efterfcilgende Søn-

dage at fortsætte TælHngen , indtil samtlige Sognels

Indvaanere ere optalte og der over dem ere blevne

forfattede Lister. — I de Sogne, hvor Hovedgaarde ere

beliggende, bor Hovedgaards-Eierne, eller de Personer,

som paa deres Vegne mode, være pligtige tillige at

medbringe udforlig skriftlig Underretning om alle dem,

som opholde sig paa Hovedgaardene.' — Under Tæl-

lingen regnes Enhver til det Huus, hvori han sover.

Naar en Person, som sædvanhgen sover i et Huus, er

fraværende, enten alene i Forretninger i Landet eller

og udenlands, med det Forsæt at komme tilbage, f. Ex.

til Soes, da regnes han til den Familie, fra hvilken han

er bortreist og til hvilken han agter sig tilbage. —
Ligesom Tællingen overalt bcir skée gaard^ og huusviis>
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800. saaledes at for hver Gaard eller Huus anfores alle deri

Novbr. værende Personer, saa bor ogsaa i Listerne hver Per-

sons fulde Navn anfores tilligemed dens Alder, hvor-

ved, i Henseende til Navnet, iagttages: at naar usæd-

vanlige Navne forekomme, der kunne foranledige Uvished

om Personernes Kjon, maa dette tillige i Listerne be-

nævnes, og i Henseende til Alderen, at det lobende

men ikke det opfyldte Alders- Aar anftires, f. Ex. ved

nyfcidte Born skrives 1, og ved den, som er i sit 26.

Aar: 26 og ei 25. — For hver Person anfores hvad

den er i Huset, saasom Mand, Hustru, Barn, Slægtning

og da hvor nær. Tjenestetyende, samt Svend og Dreng,

til Leie boende. Logerende, Indqvarteret o. s. v, —
For hver Person maa gjores Forklaring om den er gift

fdrste, anden eller hvilken Gang, eller ugift eller i

Enkestand forste, anden eller hvilken Gang. — Lige-

ledes maa Personernes Titel, Embede, Forretning, Haand-

værk og Næringsvej, eller hvad de leve af, anfores, saait

saavidt de maatle være vanfore eller leve af Almisse.

1 Særdeleshed anmærkes ved Huusmænd paa Landet,

om de have Jordbrug eller anden Næringsvei. — lov-

rigl, naar flere Familier boe i et Huus eller Gaard, da

b'6v hver Familie særskilt anfores tilligemed de til samme

horende Personer. — Paa det at Tællings-Listerne kunne

naae den mueligste Grad af Tydelighed, hvortil isser

udfordres, at de alle, saavidt passende, indrettes paa

lige Maade og efter lige Regler, maae Vedkommende

meddeles de hosfdlgende trykte udfyldte Schemata, der

.vise, hvorledes de Personer, der tælles, bcir anfores,

og i hvilke Rubriker de om dem forlangte Efterretninger

b5r anmærkes. Ligeledes maae Vedkommende til Let-

telse i Arbeidet meddeles det til Listernes Forfattelse

tilstrækkelige Antal Ark Papir, hvorpaa Rubrikerne

med deres Titler ere aftrykte. — Naar Listerne efter

Schema ere forfattede og fuldforte af Præsterne for

deres Sogne og Annexer, skulle samme tilstilles Prov-

sterne, for af disse noie at eftersees: om ved en eller
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anden Person nogen af de Efterretninger, som ere an- 1800.

^»efalede, maalte være forglemte, i hvilket Fald Listerne 28. Novbr,

^Sjen b(ir tilstilles vedkommende Forfatter, for at ud-

fylde det Manglende. — Derefter maae disse Lister

fra Provsterne tilsendes vedkommende Amtmænd, en-

liver for sit Amt, der ligeledes have at igjennemsee,

^g) efter Omstændigheder, at lade Listerne, ifald det

behcives, af deres Forfatter omgjores, forend de fra dem
blive indsendte til Stiftamtmanden og dig, der, naar

Intet ved Listerne findes at .erindre, have at indsende

sainnie til Vort Rentekammer. — lijvrigt maae Ved-

J^ornmende opmuntres til, uden Fordomme at anvende

P^a Optællingen al muelig Flid, samt derhos advares

om, at drage Omsorg for, at denne Forretning skeer

^ed mueligste Noiagtighed, da de i modsat Faid, om
Listerne nemlig ikke findes indrettede saaledes, som
befalet er, maae vente at erholde samme fra Rente-

kammeret tilbagesendte til Rettelse og Manglernes' Ud-

'^yldelse. — Derefter du dig allerund. haver at rette,

(len fornodne Foranstaltning i Overeensstemmelse

bermed at lade foie. Befalende dig Gud. Skrevet i

kgK Residentsstad Kjobenhavn den 28. November
^800. [ad mandatum]. ^ \

Det medfcilgende Schema , som blev sendt til Island , var

som fblger:

^jOptegnelse paa Folketallet i N. N. Sogn under

N. Amt, saaledes som det befandtes at være den

1* Febr. 1801
,

tilligemed Forklaring om enhver Persons

Stand, Embede og Næringsvei, m. v.

Syernes
Steder^

Navne,
samt Fa-

Antal,

Perso-
nernes
fuldo

Navne
i enhver
Familie,

Hvad
enhver
Person
er i

Fami-
lien.

Personer-

nes Alder,

det løben-

de Alders -

Aar ibe-

regnet.

Ugift eller

gift, og hvor
ofte de have

været i

Ægte- eller

Enkestand.

Personernes
Titel, Embede,
Forretning,

Haandværk,
Næringsvei,
eller hvad de

leve af.

Summa
paa Folke-

tallet i

hver By
og Sogu
m. v.
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800. Cancellie-Circulaire til Stiftamtmanden i Is-

Novbr, land, ang. en almindelig Folketælling. Khavn

den 29. Novembn 1800. — Canc. 3. Depart. [Norske

Justits-Depart.) Brevb. 1800, Nr. UOS^, Fogtm. VI. 10, 820.

P. M. Da H. kgl. Maj*., ved allern. at resolvere,

al en almindelig Folkelælling skal forelages i Danmark

og Norge, saml paa Island og Færøerne, lillige har befalet,

at naar Folketællingen paa Landet er fuldendt, og Listerne

derover afPræsterne ere blevne forfattede, skal samme fra

Provsterne tilstilles Amtmændene, der b'6r igjennemsee

og efter Omstændighederne, ifald det behøves, lade

Listerne omgjore af deres Forfattere, forend de af dem
j

indsendes til Stiftamtmanden eller Biskoppen: — saa

har man ikke villet efterlade herved tjensll. al tilmelde

(Tit.) dette til forneden Efterretning. Det kgl. Danske

Cancellie den 29. Novembr. 1800',

Novbr. Cancellie- Circulaire til samtlige Amtmænd i

Norge og Island, ang. en almindelig Folketælling'

Khavn den 29. Novembr. 1800. — Canc. s. De-

partem. (Norske Justits-Departem.^ Brevb. 1800, Nr. 1408*.

Fogtm. VI. 10, 820.

P, M. Da H. kgl. Maj'., ved allern. at resolvere,

at en almindelig Folketælling skal foretages i Danmark

og Norge, samt Island og Færcierne, tillige har befalet:

at, naar Folketællingen paa Landet er fuldendt, og Li-

sterne derover af Præsterne ere blevne forfattede, skal

samme fra Provsterne tilstilles Amtmændene, der btir

igjennemsee og efter Omstændighederne, ifald det be-

hcives, lade Listerne omgjijre af deres Forfattere, fiirend

de af dem indsendes til Stiftamtmanden og Biskoppen:

saa har man ikke villet efterlade herved tjensll. at raed-

') Ligelydende Canc. Circ. er s. D. afgaaet til samtlige Stift-

' ' amtmænd i Norge.



Canc. Circ. i.NG. Folketællingen. 49S

*^ele (Tit.) denne allerh. Resolution til forneden Efter- ^800.

retning 1. Det kgl. Danske Gancellie den 29. Novembr/rrTTV
1800. ,

^y. JNovDr.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf i^. Decbr.

Stephensen og Biskop Geir Vidalin^ ang. en

epidemisk Bornesygdom paaVestmannfierne. Khavn
den 13. Decembr. 1800^. — Canc. s. Departem.

CNorske Justits-Departem.) Brevb. 1800, Nr. 1499.

I*. M. Det kgl. Collegium Medicutn, — hvis Tanker

^an har forlangt i Anledning af en hertil afD. Hiiiærv.

Sjort Indberetning, dat. Lambestad den 14. Julii d. A.,

tetræffende en især paa Vestmannde grasserende epi-

demisk Børnesygdom, der af Indbyggerne kaldes Gin-

*^Iofe, og som er meget odelæggende*'*, — har tilskrevet

*^3ncelliet: at, da den givne Efterretning er saa ufuld-

steendig og endog peger paa saa forskjellige Sygdomme,

den engelske Syge, Mundspærre (formodentlig

Gjenpart af de udfærdigede Reskripter er ikke bleven

Oversendt med Brevene til Amtmændene i Island, da Stift-

amtmanden der i Landet skulde foranstalte det Fomedne
i saa Henseende.

''^ Canc. Skriv. 16. Juli 1803.

^ Ifølge ' en af Biskoppen indsendt Oversigt over de paa

"VestmannOeme fodte BOm i Aarene 1790—1799, samt de,

i samme Tidsrum anfbrtes som dode af Ginklofi, vare:

Aar 1790 . .

.

fadte Bom ... 10. dade af Ginklofi

.

7
- 1791 ... « « « 15* 10

- 1792 ... . • • 16. 10

- 1793 ... * « 13* 6

1794 . .

.

... 12. 11

- 1795 . .

.

• * * 8f 4

- 1796 . ,

,

11* .. 8

- 1797 . .

.

. * • 6* .. 7
- 1798 . .

.

t * • 12* 10

- 1799 ... ... 10. 6

. . 113. • • . * « . 79.Summa .
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1800. Trismus) og Bornefang*, saa kan bemeldte CoUegium

13.j)ecbr. Medicum ei derpaa bygge noget Raad, men onsker sigs

for at kunne efterkomme denne Pligt, fuldstændigere

Forklaring, helst fra Physico, eller, om han ei kommer

paa den Kant, da af nærmeste Læge. Samme Onsker

at vide: om det er nogen hidsig, eller langvarig —
chronisk — Sygdom; i fyrste Tilfælde, om den er med

Udslag (Exanlhemata), eller Inflammation indvendig eller

udvendig, eller med convulsiviske Tilfælde; hvis den

er chronisk, om den er forbunden med Hævelse over-

alt eller paa visse Dele, eller med Tæring, eller Saar-

knuder eller deslige; om den alene angriber diende

BQrn, eller ogsaa ældre, eller og Voxne; om den er

* smitsom og under hvilke Omstændigheder; om den har

nogle fasle Tilfælde, og hvilke, samt hvorledes Syg-

dommens Gang er fra Begyndelsen til Enden, og med

alle Varieteter, om den har nogle; om den formodes

at komme af Forældrenes Levemaade, eller Bornenes

Behandling; om den forekommer paa alle Aarets Tider,

eller hvilke, eller kuns stcideviis i Epidemier; om den

altid har været bekjendt i Island, og da, om den findes

ogsaa i de andre Fjerdinger, eller om den er opkom-

men i de sidste Aaringer, eller er kuns i den sdndre

Fjerding, og om der er ^provet Gurer i den, og hvilke

da ere fundne tjenligst. —' Disse Oplysninger maa man

herved tjenstl. anmode Hr. Stiftbefalingsm. og D. Hoiærv.

at tilveiebringe og hertil indsende til videre Besørgelse.

De.t kgl. Danske Cancellie den 13. Decembr. 1800.

I Biskoppens Indberetning til Cancelliet var bemærket,

Sygdommens islandske Navn, ginklofi, var i de til CoUe'

gierne indsendte aarlige Tabeller oversat ved de tre an-

fbrte Benævnelser, samt at Sygdommen syntes at være

tiltaget i det sidste Decennium, og at den nu var begyndt

at yttre sig ogsaa paa det faste Land, nærmest ved Vest-

manniierne.
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Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmand Olaf 1800.

Stephensen, ang. Indsendelsen af EmbedsmændsJf:^^
Erklæringer. Khavn den 13. Decbr. 1800. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1800, Nr. 1406.

M. I Anledning af Hr. Stiftamtmands Fore-

spcirgsel om Cancelliets Skrivelse af 13. Oklbr. 1787,
skulde man herved tjenstligst tilmelde Dem, at bemeldte

^**'culair- Skrivelse, som fastsætter en vis Tid, inden
hvilken Vedkommende have at indsende de dem affor-

^("ede Erklæringer, ikke er gjældende for Island, men
ved en Feiltaeelse bleven paaberaabt i den Dem

.... »5 ^

'"agte Ordre at afgive Erklæring over Hr. Biskop Vi-

^alins Skrivelse af 9. Martii f. A., belræffende Kirken

Pa^i Hlidarenda, hvilken Erklæring man beder sig iOv-

'''gt snarest mueligt tilsendt. Det kgl. Danske CancelJie

*^en 13. Decembr. 1800.

Reskript til Stiftanntniand Olaf Stephensen 1801,

StiCtprovsten for Holum Stift, Thorkell Olafs- ^"J^
^0^5 ang. Nedlæggelse af Annexkirken paa Vidi-

^3^ri. Khavn den 2. Januar 1801. — Canceii.

I>epartein. Registrant 1, 215^-216 (1801, Nr. 1). Fogtm.

11, 1-2. Rubr. i Minnisver6 Ti&indi II, 462. ~ Dette

Reskript synes kun at være traadt i Kraft med Hensyn til

J^oprietairens Erlæggelse af Mensale til Præsten, men ikke

Hensyn til Kirkens Nedlæggelse, da denne staaer endnu.

Christian den Syvende &e. V. S. B. Eftersom Stu-

dent Bendix Haldorsen Vidalin afReynestad Kloster udi

Lnnd Island paa egne og Medeieres Vegne af

39rden Vidimyri allerund. har anholdt om, at den
P*^^* bemeldte Gaard værende Annexkirke maalle, som
^Dcidvendig, nedlægges, og Sognet henlægges til Hoved-

'^n paa Glaumbæ, hvorved Sognepræsten vilde be-
Wes for adskillige Reiser, Menigheden nyde Gudstjeneste
*iver HeUigdag, istedetfor tilforn kun hver tredie Scindag

^' 32
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1801. og Ungdommens Underviisning bedre fremmes; hvorhos

Januar, han Ullige, paa det at Præsten ingen Afgang skal lidf'

i hans indkomster, har forpligtet sig til at betale ham

herefter, som hidtil, 60 Pund Smor, som Lcic af

Vidimyri lilhorende Qviider, men ogsaa ansigt om,

trende af disse maalte henfalde til samtlige Eiere af

Vidimyri, imod at betale fuld Leie af de 6vrige trende,

samt holde Qvilderne ved Hævd uden Aabod for Pi'S^'

sten; og I udi afgiven Erklæring, som Ijiligemed An-

søgningen er bleven Os forelagt, have bevidnet,

Kirken paa Vidimyri i Skagefjords Syssel under Iloluni

Stift er ikke saa særdeles nodvendig, at den jo kunde

nedlægges, da Sognet, som er et Annex til Glaumbfe,

bestaaer ikkun af 17 Gaarde, hvorudi næppe findes

150 Personer af Unge og Gamle, og som alle ligS*^

meget beleilig til Hovedkirken , samt at denne Annes-

kirke, som har tilgode henimod 70 Rd. Courant, og

hvis Ornamenter ere gamle, men dog brugelige, er saa

forfalden, at deri ingen Gudstjeneste kan holdes i R^S^

eller Sneeveir, hvorhos I tillige have yttret, at, dersom

Qvildernes Antal skulde formindskes fra 6 til 3, maatle

det befrygtes, at Præsien derved kunde miste sit Til-

kommende af disse i Fremtiden: — saa give Vi ^^^^

hermed tilkjende, al Vi, i Betragtning af foranforte Os

' foredragne Omstændigheder, allern. ville have bevilg^*'

at den ommeldte Annexkirke paa Gaarden Vidimy^'

maa nedlægges, og dens Menighed for Fremtiden hen-

lægges til Hovedkirken Glnumbæ. dog at Præsten dervet^

Intet afgaaer i hans hidtil hafte Indkomster, samt at

meerbemeldte Annexkirke maa ved offentlig AuctioU

bortsælges, og den derved indkommende Capital, till'g^'

med Kirkens Tilgodehavende, benlægges til en anden

fattig Kirke i Stiftet. — Derefter I eder allerund. Uav^

at rette, og Vedkommende Saadant til Efterretning at

tilkjendegive. Befalende &q, Kjtibenhavn den 2. Ja-

nuarii 4801.
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Bevilling for Gudbrand Vigfusson som Apo- ^80i.

theker ved Nes Apothek i Island. Khavn den J^^"^^'"*

'^7- Januar 1801. — Cancell. 3. Departem. Registrant

1, 354''-355 (1801, Nr. 1306).
' L

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at eftersom

Gand. pharm. Gudbrand Wigfusen hos Os allerunderd.

*^3ver anholdt o^n, at han, som af facultate medica i

kgl. Residentsstad KjObenhavn er examineret, o"

et Apothek at forestaae dygtig befunden, maa an-

^^ttes som Apotheker ved Næs Apothék udi Vort Land
Island,

i forrige Apotheker Magnus Ormsens Sted, som

denne Post er entlediget, da ville Vi, efter saadan
hans gjorte Ansogning og Begjæring, samt den af Gol-

^^gio medico derover meddelte Betænkning, allernaad.

have bevilget og tilladt, ligesom Vi og hermed bevilge

^8 tillade, at for" Gudbrand .Wigfusen maa være Apo-
theker ved bemeldte Næs Apothek i Island, imod al

S've den forrige Apotheker Magnus Ormsen 20 Rd. aarlig

^^nsion, samt tillige opfylder folgende Vilkaar : — Ijat

af Gollegio medico forsynes med Instruction om
behijvende Medicamenter, samt siden forestaaer

^Pothekel under vedkommende Amtmands Opsigt og

,
Laodphysici Tilsyn, hvilken Sidste ogsaa aarlig visi-

terer Apolheket paa den ellers i Rigerne anordnede og

^»uselige Maade; — 2) at de 200 Rd. af Vor Kasse,
som ere ved allerh. Resolution af 18. Maris 1760 skjæn-
kede til frie Medicamenter for de Fattige der i Landet,
Samt de 200 Rd., som ifc5lge Octroyen af 15. August
^"763, dens 38. Post, udbetales af Handelen til Medica-

^^nters Indkjab m. v., tilsammen 400 Rd., maae over-

lades Apothekeren til Administration, imod at han bliver

ansvarlig
til Mcdicamenternes ForskafFelse, samt at han

f
*

samme aarlig aflægger vedbcirlig Regning, som af

Landphysico revideres, og siden af ham og vedkom-
o^ende Amtmand attesteres; dog at Apothekeren allern.

32*
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1801. tillades heraf at nyde 50 Rd. aarlig til LOn for sig,

27"'januar"
uden derfor at aflægge Regnskab. Men berved udelukkes

alligevel ikke Andre fra i Fremtiden at indrette fl*?*'*^

Apotbeker i Island, naar engang Omstændighederne

hertil kunne give Anledning. Thi skal han være Os,

som sin absolute og souveraine Arvekonge og Herre^

huld og tro, Vores og Vores kgl. Arvehuses Gavn og

Bedste soge, vide og ramme, Skade og Fordærv

yderste Magt, Evne og Formue hindre, forekomme o»

afværge. I Særdeleshed skal han tilforpligtet vsertN

altid at holde et forsvarligt Apothek pna Næs i Island,

og at rette sig efter den om Apothekerne allern. ud-

, gangne Forordning, samt den befalede Taxt i alle Mad-

der, item ikke for Nogen at aabenbare hvad saninie

hans Apotbeker -Embedes Forretninger vedkommer og

hemmeligt bcir al holdes, men sig som en ærlig, ^^'^

og oprigtig Apotbeker egner og vel anslaaer tilborlig^n

skikker og forholder, efter den Eed, han Os derpaa

gjort og aflagt haver, saafremt han ei derfor vil stande

tilrette som vedbor. Hvorefter de Vedkommende sig

allerund. haver at rette. Forbvdende &c. Khavn den

27. Januarii 1801. [ad mandatum].*

28. Januar. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Apotbeker Magnus OrmssonsEnt-

ledigelse. Khavn den 28. Januar 180L —
Canc. 3. Departem. (Norske Justits-Departem.) Brevb. l^Ol*

Nr. 130*.

P. M. Apotbeker Magnus Ormsen afNæss i
Island

har i en hertil indkommen Ansogning anholdt oin at

') Ved et mider s. D. til Stiftbefalingsmand Olaf Stephensen

ad mandatum udfærdiget Reskript tilkjendegives ham,

Apotbeker Magnus Ormssonj ifolge indgiven AnstJgnino*

mUa være entlediget som Apotbeker paa Næs, imod at

nydq 20 Rd. i Pension af hans Eftermand. (Cancell. 3.

Departem. Registr. sst. Nr. 1305).
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*^nllc(iiges som Apollieker sammesteds formedelst til- 1801.

'jagende Svaghed, samt at i;iae 120 Ud. i J^,*^"sion,"^^j^^j.

hvorover Hr. Stiftbefalingsm. under 8. Oktobr. sidsti.

'^*>r afgivet Deres Erklæring. Ligeledes har Canceliiet

•ftodtaget en Ansogning fra Cand. pharm. Gulbrand Wig-

l^usen her af Staden om at forundes denne Post. Lige-

som der nu under Gaars Dato er udfærdiget en Ordre

Dem, angaaende fornævnte Ormsens Entledigelse

soni Apotheker, saaledes skulle man tillige tjenstligst

hikjendegive Dem, at bemeldte Wigfusen under Gaars

L^ato er forundt Bevilling at nedsætte sig som ApoLheker

P^f» Næss i Ormsens Sled, imod at give denne 20 Rd.

''»årlig i Pension, da man, i Anledning af at Wigfusen

*kke erholder mei'e end 50 Rd. af Medikamentpengene,

% nt hans Fortjeneste som Apolheker ei kan skjonnes

være af Betydenhed, finder det betænkeligt, at paa-
'

**^SSe ham at give Ormsen hoiere Pension. lovrigt finder

^^ncelliet sig ikke befriet til at forestille meerbemeldte

^»'msen !il Pension af H. Maj*' Gasse, da han ikke har

Vferet kongelig Embedsmand. Det kgl. Danske Can-

^ellie den 28. Januarii 1801.

Plakat ang. Oprettelsen af bestandige trans- i^. Febr.

portable Statsfonds. Khavn 18. Februar 1801'.

~~ Ikke publiceret i Island. — Emaneret igjenncni Finants-

^ollegium. Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for'lSOl,

^* 20-25; Schou XIII, 207-213. Coll. Tid. 1801, S. 115 -

117, 133-136.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf Ste- Marts.

phensen, ang. nogle Punkter vedkommende Me-

dicinalvaesenet i Island. Khavn 14. Marts 1801.

Cauc. 3. Departem. (Norske Justits -Departem.) Brevbog

^801, Nr. 351.

P. M. Efter at have modtaget Hr. Stiflbefalingsm*.

M Plak. 13. Juni ISOK



502 Ganc. Skriv. ang. Mkdicinalvæsenet.

1801. Betænkning af 12. Seplembr. f. A. over den fra Land-

14. Marts, physikus Svendsen lil Cancelliet indkomne Forestillinc)

dat. 5. Marts 1799, angaaende: 1) at den paa samme

Tid constituerede, siden virkelig beskikkede og nu ent-

ledigede Apotheker Ormsen skal have nægtet at g'^^

de Fattige frie Medikamenter, imod hans Pligt; — 2)

der i Anledning af den af afg. Apotheker Johnsen med

Apotheker Gronlund forte Medikament-Handel skal mangle

17 Rd. 34 Sk. aarlig i 11 Aar i de af Kongen lil Me-

dikamenter i Island skjænkede 398 Rd. aarlig;
—

3) at der aarlig maatte gjores Indkjcib til Medikamenter

for 800 Rd., Halvdelen af Kongen og den anden Halv-

deel af Apolhekeren, som Entrepreneur, hvilken sidste

kunde nedsætte sig i Reykevig, og handle med Vare,

Urtekramvare &c.; — 4) at et ordentligt Hospital maatte

indrettes paa Næss, og at Apothekerens Bolig maatte

blive i Kjobstæden og ei længere paa Næss. samt at

den, han nu haver paa sidslmeldte Sted, maatte bruges

lil en Sygestue: — skulde man herved tjenstligst an-

mode Dem, at ville, i Henseende lil den 1., 2. og 4. Post,

give Landphysikus Svendsen Besked efter ovenmeldte

Deres Erklæring, og. betræfTende den 3. Post, lilkjende-

give ham: at det indtil videre maa have sit Forblivende

ved de i denne Henseende gjorte Foranstaltninger.

Ibvrigl skulle man, i Anledning af Collegii medici i

sammes Betænkning over fornævnte Landphysikus Svend-

sens Forestilling gjorte Forslag, om, at Regnskaberne

for Medikamentpengene burde, forsynede med Faclura

over de foreskrevne Medikamenter, med Lægens ori-

ginale Recepter og hans Dagbog over de Syges Syg'

domme &c., aarlig indsendes lil bemeldte Collegii

vision, ligesom alle andre Medikament- Regninger, I'B''

tjensll. udbede sig Deres Tanker om, hvorvidt dette

Forslag kan udfares. — Det kgl. Danske Cancellie den

14. Martii 1801.

i
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Cancellie Skrivelse til Biskop Geir Vidalin,

^"g- Praestekaldet GarSar paa Akranæs, Khavn !

23. Marts 1801 \ — Canc. l. Departem. Brevb. 1801,

Nr. 394.

P. M. Sognepræsten til Garde, Hr. HallgHm John-

har, som D. Hoiærv. er bekjendt, ansogt om Godt-

8jore!sefordetTabaf2Rd.aar]ig, som han foregiver athave

'»^L i sine Indkomster derved, at Bonderne paa Store og

Lille Lambhage, samt Galterholt, ved Reskr. af 6. Julii 1 798

tilladt for Eftertiden aléne at soge Leiraa Kirke. Han

^»nftirer tillige, at hans Embeds-Indkomster kuns belobe

sig til 35 Hd. 78 Sk., hvoraf han maa svare Pension

^'1 en Enke i Kaldet; i hvilken Anledning D. Hoiærv.

udi herover afgivne Erklæring melder, at De har til-

skrevet ham at holde inde med at betale denne Pen-

s»on, paa Grund af at Reskr, af 5. Juni 1750 byder, al

Pensioner ikkun bor ydes af de Kald, hvis Indkomster

^re fra 50 Lil 60 Rd. — Men da det af vedlagte fra

J^^' Stifiamtm. Stephensen indsendte Copic af en Qvit-

lering fra den forrige Præstes Enke, Christin Eyriks-

^^itter, hvori hun tilstaacr at have imodtaget 35 Rd.,

uSom er Garde Præslekalds halve Indlægt fra Fardag

lil Fardag", erfares, at Kaldets Indkomster ere saa store,

den paalagte Vm Enkepension, ifolgc ovenmeldtc

l^eskript af 5. Juni 1750 § 1, deraf bor svares, saa

^''de D, Hoiærv. behage al lilkjendegive saavel Enken

som Præsten Saadant til Efterretning. Hvad derimod

^l^n ansogte Godtgjorelsc angaaer, da vil samme efter

d^ oplyste Omstændigheder aldeles bortfalde, saamegel

"'^'»'t^ som Præsten ved den skeete Forandring tillige

i>efriet for den Besværlighed og Fare, der var for-

l^unden med paa Embeds Vegne al besoge de Gaarde,

der uu ere fratagne Kaldet. — Itivrigt skulde man

O Canc. Skriv. 28. Maj 1803.
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1801. Ijenstlig have D. Hdiærv. »mmodet om, at give Supp'^"

ir*r[^"*7^ kanten en IreUesætteise for hans urigtige Beretning om

Kaldels Indkomster, da man ikke paatvivler, at D. Iloiærv.,

ved de forlangte Oplysningers Indsendelse, for Frem-

tiden vil paasee, at disse blive saa noiaglige, al de

kunne tjene til sikker Efterretning. Det kgl. Danske

Cancellie den 23. Marts 1801.

28. MartB. Geiieral-Postamts-Plakat ang. Brevpost-Taxt

i Danmark, samt Slesvig og Holsteen, Khavn

28. Marts 1801 ^ — Qvart-Forr. for 1801, S. 58-1 n>

Rubr. hos Schou XIII, 218—264. — Uddrag.

PtAKAT, hvorved en ny Brevposltaxt for Kongeriget

Danmark og Ilertugddmniene Slesvig og Holsteen be-

kjendtgjijres.

Eftcral General-Postamtel, ifolge H. kgl. Maj*' Be-

faling, har gjort allerund. Forestilling, belræffende en

rigtigere Bestemmelse af Brevtaxien for Kongeriget Dan-

mark og Hertugdommene Slesvig og Holsteen, og lillig^

har forelagt Allerhoists. en udarbeidet ny Brevtaxt, li^**

allerhoistbem'' H. kgl. Maj*, under 16. Decembr. f.

behaget allern. at resolvere saaledes:

— — Denne nu saaledes foreskrevne Taxi skf^

tjene til Regel og sættes i Udforelse ved alle Post-

Contoirer i Vort Uige Danmark og begge Vore Hertug'

dbmmer fra den 1. Maji næstkommende Aar. - —
Forommeldte Taxt lyder saaledes:

§ 3) — 4) De til Bornholm, FærOerne,

Island og de danske vestindiske Oer bestemte Breve

skal, saavidt de forsendes med Posterne i Kongerigeri^^

Danmark og Norge og Hertugdiimmene Slesvig og Hol-

steen, aldeles betales General-Postamtel df'*^

28. Martii 1801.

') Ophævet ved Brevposttaxt 15. Juli 1818.



Plakat ang, Brevpost-Taxt. 505

General-Postamts-Plakat ang. Brevpost-Taxten ^soi.

i Norge. Khavn den 28. Marts 1801. — 28. Marts.

Qvai-t-Forr. for 1801, S. 45~.57. Rubr. hos Schou XIH, 264-

274. — Uddrag.

Plakat, angaaende hvorledes der, i Overeensstem-

^else lued de Bestemmelser, som indeholdes i den ved

Piakat af Dags Dato bekjendtgjorle nye Brevpost-Taxt

^or Kongeriget Danmark og Hertugdommene Slesvig og

Holsteen, skal forholdes i Kongeriget Norge.

Ved Resolution af -12. Decembr. f. A. , hvorved

H. Maj', har approberet den ved Piakat af Dags Dato

^^kjendtgjorte nye Brev-Posttaxt for Kongeriget Danmark

Hertugdommene Slesvig og Holsteen, har det be-

haget Allerhciistsamme tillige allern. at befale, at de
,

bestemmelser, som indeholdes i bemeldte Taxt, forsaa-

^»dt de vedkomme Kongeriget Norge, .... skulde, ved

særskilt Plakat, fastsættes og bekjendlgjores til Efter-

retning og Iagttagelse i sidstbenævnte Rige fra den
^- Maji næstkommende ....

—
§ 3) — 4) De fra Norge li! Born-

holm, Færoerne, Island og de danske vestindiske Ger

^^esteaite Breve skal, forsaavidt de forsendes med Po-

eterne i Kongerigerne Daimiark og Norge, og Hertug-

^tinimene Slesvig og Holsteen, af Afsenderen aldeles

betales. — General-Postamlet den 28. Marlii 1801.

Kongelig Resolution ang. Sagernes Fordeling

Mellem Cancelliet og Rentekammeret. Khavn
^^'^ 10. Juni 1801. — .see Canc. Ciic U. Juli 1801.

10. Juni.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Wibe i 13. Juni

Vester-Amtet, ang. Handels-Tilladelse paa Ru3nm.
^havn den 13. Juni 1801. — At det kan være

Capitain Mindelberg tilladt at fortsætte sin Handel i .5 Aar
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1801. paa Budenstad (Bu6um), uden at bosætte sig og opfore Byg-

—^"-^^^ ning i Kjbbstaden GronneQord (Grundaifjord). — Kentek.

13. Juni.
isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 220. Communication til Mindelberg

Copieb. sst. Nr. 219.

13. Juni. Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Hoveriefrihed for Gaarden Svid-

holt. Khavn den 13. Juni 1801. — AtEieienaf

Jorden Svi^holt, Bjarni Haldorsson, kan, efter hans Ansfigni^^S

i)g de af Stiftamtmanden oplyste Omstændigheder, være fri

at svare de Jorden paahvilende tvende Dagslaatter og to Kus-

lieste til Bessastad, hvorimod Amtmand Wibe bliver at godt-

«,'j(ire af Jordebogskassen aarlig i hans Embcdstid 1 Rd.

Sk. - Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 186. — Communication og

Ordre til Landfogden s. D. Copieb. sst. Nr. 187.

13. Juni. Rentekammer- Skrivelse til Landfoged Finne,

.
ang. Holnm Bispestols Oplagspenge. Khavn den

13. Juni 1801 \ — At Amtmand Thorarensen har ind-

berettet, at have endvidere indbetalt til Jordebogskassen 1^4

Ild. 23 Sk. af Holum Skoles Midler, hvorfor Landfogden be-

ordres til, i Overeensstemmelse med Rentekammerets Ordie

•21. April 1798, at udbetale til Stiftelsen 4 pCt. Renter af dette

3 !elob fra Indbetalingernes Dato at regne. — Isl. Copieb'

Litr. Æ, Nr. 193^

11. Juli. Cancellie - Circulaire til samtlige Ovrigheder

i Danmark, Norge og Island, ang. Sagernes For-

deling mellem Cancelliet og Rentekammeret.

Khavn den 11. Juli 1801. — Rekjendtgjort ved

Landsoverretten i Island 14. Septbr. 1801, og i Synodalfor-

samlingen 1802, jevnf. Minnisverb Ti?)infh II, 4fi2, hvor et

kort Udtog paa Islandsk meddeles. Canc. 1. Depart. Brevb.

'} Rentek. Skriv. 27. Marts 1802.

'3 Meddelelse herom er under s. D. afgaaet til Cancelliet og

til Amtmand Stephan Thorarensen. Isl.' Copieb. Litr. Æj

Nr. 194—195.
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180], Nr. 739. Co\l Tid. 180], 8.399-402; Fogtm. VI. 11,

207-^210.

P. M. Under 12. Seplbr. f. A. behagede det H.

^3jV allern. at resolvere saaledes

:

I

((Da Vi finde, at endeel Sager, som nu ere hen-

horende under det Danske Cancellies AfdSrelse, burde

henlægges under Rentekammeret, hvorimod andre sor-

^ere under dette Collegio, som efter sammes Natur

^urde af Gancelliet expederes, saa ville Vi, at disse

^3gers Fordeling beslemmes efter andre Regler og i

med samme mere overeensstemmende Orden. —
^^^ hine regnes Expeditionerne, som vedkomme de Vore

geistlige og verdslige Embedsmænd beneficerede eller

offentlige Stiftelser tilhorende Jordegodsers Afhændelse
og Overdragelse til Eiendom, naar saavel Statens som

Enkeltmands kjendeligef Fordeel fremkalder saadan For-

andring; thi ligesom det paaligger Vort Cancellie at

h^andhæve bemeldte Embedsmænd i de dem tilkom-

'*^ende Rettigheder, saa vente Vi derimod, naar Spcirgs-

^aalet er om Landoeconomien, Jorders Cultur, Bestyrelse
Og Afhændelse, af Vort Rentekammer, igjennem hvilket

^ore Anordninger disse Gjenstande betræfi'ende ema-

^^^e, den Sagkyjidighed, som kan være Os Borgen for

*"'g*ige Grundsætningers hensigtsmæssige Anvendelse,

Fæstejorders Overdragelse til Eiendom, til mueligste

Pordeel for Vedkommende. — Da det derimod hen-

*orer til Justits-Gollegii væsentligste Pligter, at vaago
over de Umyndige og publique Stiftelsers Tarv, saa

f<3lger ogsaa deraf, at sammes Regnskaber og disses

^^vision,- som for en stor Deel nu ere henlagte under

^^ntekammeret, henhore til Gancelliet, og bor af samme
^esbrges til Betryggelse for Stiftelserne og de Umyn-
dige; — men inden Vi herudi lage nogen nærmere
fieslutning, ville Vi, at Vort Danske Cancellie og Rente-

kammer efter indbyrdes Gorrespondence forelægge Os
®^ Plan, efter hvilken benævnte Sager kunne rigtigst,

og i Overeensstemmelse med denne Vores tilkjende-

11. Juli.
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4801.* givne allern. Villie, fordeles og anvises det Goliegiuni,

11. Juli. hvortil de retteligen hore". — Efterat Gancelliet ifolge

heraf har corresponderet med det kgl. Rentekammer,

og sidstnævnte Gollegium om denne Sag har gjort Fore-

stilling til H. Maj\, har det behaget Allerhoistsamme

under 10. Juni sidsti. paany al resolvere som foiger^:

J)et er Vores allern. Villie, at alle Sager, som

gaae Bestyrelsen af de geistlige og verdslige Embeds-

mænd beneficerede eller offentlige Stiftelser tilhorende

Jordegodser, og disses Afhændelse og Overdragelse til

Eiendom, skulle, forsaavidt deres Ventilation ikke alle-

*i'ede er begyndt, henlægges nu strax fra Vort Danske

Cancellie under Vort Rentekammer, hvis nærmere Fore-

stilling Vi forvente, angaaende hvorledes disse Sager

véd samme ville blive at besorge. Derimod skulle alle

de Sager af dette Slags, som ere begyndte at ventileres,

afgjores ved Gancelliet, dog efier foregaaende Over-

censkommende med Rentekammeret i ethvert enkelt

Tilfælde. — De trende under Vort Rentekammer hidtil

værende Gomploirer for Revisionen af Regnskaberne

for Umyndiges Midler og de tvende Gomploirer for Re-

visionen af Regnskaberne for de danske ou norske

Kjobstæders Indtægter og Udgifter, med alle derhen

horende Sager, saavel som den under det ene af

meldte trende Gomploirer henlagte Revision af Regn-

skaberne for Gisselfeldts adelige Jomfrukloster, og ^^or

Opfostrings-Stiftelsen for nyfbdte og forladte Born, samt

af de fra Amlsluerne indkommende Beregninger over

de af Vores Kasse skeete Forskudde for bemeldte Stif-

It^lse henlægges fra næstkommende 1. Julii aldeles

under Vort Danske Gancellie. — Endeligen ville Vi,

Revisionen af Regnskaberne for Kjcibenhavns Tugt- ^8

Forbedringshuus, Rasphuset, Moens Tugthuus, Vartou Hos-

pital, det almindelige Hospital, Abel Gathrines Hospita^j

') Resolutionen med Rentekammerets Forestilling i Rentek.

Danske Relat. og Resol. Prot. 1801 Litr. A, Nr. 194.
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Sanct Hans Hospital, og Glaudi Rosels Stiftelse, Opfo-

^*^i'in^sliuset, Kjobenhavns Fatligvæsens Indtægter og

^^gfter, Herlufsholms Skoles Gods, Harboes Enkefrue-

^Josler, Hiilerod Hospital og Stovringgaards adelige

•'oiiifrukloster skulle, som hidtil, bescirges i Rentekam-

^t^rets Kjobenhavnske, Sjellandske og Jydske Rente-

skriver-Gomptoirer, saalæiige nærværende Renteskrivere

*^re betroede disse Comptoirer. Men disse samme Regn-

skabers Decision og de dertil henhbrende Sagers Re-

fe?'at, skulle fra bemeldte 1. Julii overtages af Can-
^ielliei" — Man skulde altsaa til behagelig Efterretning

y^nsll. meddele (Tit.) disse allerh. Resolutioner, hvorefter

Nedkommendes Forestillinger, Anscigninger og Breve,

som angaae de ovennævnte Sager, ville blive at ind-

sende til det Gollegiuni, under hvilket disse Sager ifolge

foranforte Bestemmelser for Fremtiden skulle heahore.

kgl. Danske Gancellie den 11. Julii iSOi,

Kongelig Resolution ang. Laan af Collecten is. Jnu.

W Fiskeriets Fremme. Frederiksberg 15. Juli

^^01. — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 82, Nr.'76.

Bonden Gudmunder Ingemundsen, af Bredholt i

*^uldbringe Syssel i Island, ville Vi, til i Forening med
^jtibrnand Thorkild Bergmand af Beykevig at kjobe et

Skib i Kjobenhavn til Brug ved Fiskerie under Island,

^'*ern. lilstaae et Laan af 1000 Rd. af Colleclpengene,

'"^od at han deraf svarer aarlige Renter, 4 pGt.
,

og
«^fter de 2 fcirste Aars Forlcib afdrager aarligen paa

^^Pitalen 150 Rd., samt i()vrigt for Laanet giver Under-

P^^*- i faste Eiendomme og Skibet, hvorfor han til

Stift"'lamtmanden skal indlevere behcirig Obligation med
^j*^bmand Bergmands Paategning som Gautionisl og
^f^Ivskyldner, da Pengene, naar en Gjenpart af denne
^b^igaiion

til Vort Rentekammer fra Sliftamlmanden ind-

^^endes, kunne udbetales i Kjobcnhiivn, dog at Skibet,

''*nden det afgaaor fra Kjobenhavn, assureres, og



bio Kgl. Resol. akg. Laan af Gollecten

1801. Assurance- Policen lil Vort Reiilekammer indleveres. —

'

TT^'Trr" Friderichsbera Slot den 15. Julii 1801 ^
15. Juli. ^

21. Juli. Rentekammer -Skrivelse til CancelHet, ang.

Planen for det islandske Skolevæsens Indretning.

KhsLvn den 21. Juli 1801. — iientek isi. Copieb.

Litr. m, Nr. 241.

Efter at have igjennemgaaet og overveiet de an-

gaaende den af Skolevæsenet i Island allern. befalede

Comrnission gjorte Forsiage, som ere delte Kammer

tilstillede ved det kgl. Danske Cancellies Skrivelse af

25. Novbr. f. A., lade vi samme med dertil hejrende

Documenler folge tilbage, med tjenstligst Formeld.: at

vi, hvad Sagen i Almindelighed angaaer, ikke kan an-

det end tiltræde velbemeldle ('ancellies Formening, al

Justiceraad Stephensens og Amtmand Vibes Forsiage,

saavel i Henseende lil den saa kaldede lærde Skole,

som Alnmens Underviisning, ere at foretrække for Ju-

sticeraad Thorkclins og Amtmand Thorarensens Forslag,

hvilket vi dog maae overlade lil det kgl. Cancellies

nærmere Bedommelse, som en Sag dertil henhorende;

men det, som egentlig vedkommer delte Kammer, er, at

undersoge de Kilder, hvorfra Indtægter skal lages lil at

bestride Udgifterne. Endog fra den Side betragtet er For-

slaget fra bemeldte Slephensen og Vibe at forelrække for

hines Forslag, da der, som folgende vore Anmærkninger

udvise, knap gives Udveie lil sammes Iværksættelse, end

sige til tvende lærde Skolers og ordentlige Almueskolers

Oprettelse paa Landet, og af den Aarsag indskrænke

vi og vores Bedommelse alene dertil.

Angaaende den saakakiede lærde Skole paa Reykevig

for hele Landet. — Til al bestride Udgifterne behøves,

1

') Resolutionen er communiceret Stiftamtmand Olaf Stephen-

sen ved Rentek. Skrivelse 22. August 1801. Isl. Copieb.

Litr. Æ, Nr. 2G5.
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efter Forslaget, en aarlig Indtægt af 3926 Rd. 46 Sk.; 1801,

for at bringe denne Summa lilveie, gjores Reregning 21. Juli.

paa Fcilgende:

Rd. Sk. Rd. Sk.

1) Reykevigs Skoles nu havende

J^ond, efter det aliern. Reglement

af 5. (25.) April 1785, aarlig , . . 1500. »

men da, ifcilge kgl. allern. Resol.

af 14. Januar 1791, af denne Fond

aarlig skal svares 6 pGL, saa mang-

ler heri . 90. »

2) Gjores Reregning paa, al den

ved ailerhoistbemeldte Reglement

bestemte Lon for on Lector er hidtil

bespart, og at af denne Resparelse,

som anslaaes til 2614 Rd. 36 Sk.,

ii^aalte den nye Indretning komme
aarlig tilgode i Renter ....... 104. 56.

men foruden at denne Resparelse

er anslaaet 214 Rd. 36 Sk. forhsit,

Og at derfra endvidere for 1 Aar,

^f(5lge ailerhoistbemeldte Resolution

af 14. Jan. 1791, fragaaer for 6 pCt.,

90 Rd., hvoraf entstaaer en Deficit

1 de beregnede aarlige Indkomster af 12. 14.

bliver det Spcirgsmaal, hvorvidt

det kgl. Finance-GoUegium vil give

s*!- Bifald til denne Resparelses An-

vendelse paa den foreslagne Maade,

eller om Relobet ikke bor falde den

^8^. Kasse tilgode, da i saa Fald

deficit i den aarlige Indtægt for-

b()ies med 92 Rd. 42 Sk.

3) Ligeledes er der gjort Rereg-

'^ing paa, at de i ailerhoistbemeldte

,
I^eglement bestemte 14 Rd. 28 Sk. •

Laleris . . 1604. 56. 102. 14.
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1801.

21. Juli

Rd. Sk. Rå. Sk.

Transp. . . 1604. 56. 102. U.

aarlig til Poslindretningen for Lec-

tors Breve maae være besparede,

fordi der ingen Lector har været,

og saaledes give Renter 7. 14.

Men skjcindt denne Udgift er benævnt

under Titel af Leders Breve, kan

det dog ikke være at forstaae, uden

saavidt disse Breve, Skolen ved-

kommende, nyde Portofrihed, hvor-

for de og ere aarlig udbetalte til

Postiudretningen, til atbeslridedens '

Indtægten overballancerende Ud-

gifter, og vil fremdeles saaledes

blive at anvende, saa at denne

calculeret Indtægt vil bortfalde . . 7. 14-

4) Af CoUectpenge foreslaaes en-

gang for alle ot Tilskud af 207 Ud.

4 Sk., der giver aarlig Henler . , 8. 27.

Men da for nærværende Tid er

anderledes disponeret over disse

Penge og deres Renter, nemlig ifolge

kgl. allern. Resol. af 28. Mai f. A.

til at foranstalte S(ikysterne og Hav- •

nene opniaalte, saa kan derpaa ikke

gj(5res nogen Regning, i det mindste

ikke paa nogle Aar, men disse

Renter udgaae 8. ^7.

5) Renter af nogle saakaldte

Skolepenge 1 700 Rd. , som skal

staae hos Biskoppen * 68. »

Lateris . . 1688. 1. 117. 55.

') Herved menes udentvivl de saakaldte .Jslandske Penge?',

som stoile under Sjællands Biskops Bestyrelse og ifOlge

delenes Beretning (..Pligtankeret" II. B. 5. H., ..Coll. Tid.

1799" S. .522) udgjorde 1700 Rd. Capital i Aaret 1798,

jevnf. Canc. Skriv. 16. Septbr. 1797.

4
I



Rentek. SKnrv. ang. Skolevæsenet. 513

Rd. Sk, Rd. Sk. i 801.

Transp. . . 1688. 1. 117. 55. 21. Juli.

Rerved kan fra dette Kammers
^^^e ikke være Noget at erindre,

'^^tn Samme uvedkommende , da
''et maa overlades til det kongel.

Iranske Cancellie saavel at under-

^^ge Rigtigheden heraf, som nær-

"lere al bedcJmme, hvorvidt disse

^enge efter deres Natur rettest kan

"Qvendes hertil eller til Bedste for

Almue-Skoler.

6) For aarlige Eleeniosynarii og

'Regnepenge, som svares af Klo-

sierne og de store Præstekalde, -

er beregnet ^298. 88.

Hvorpaa ikke kan gjcires nogen

beregning, da disse Penge ere, som

^^orslaget selv for endeel bemærker,

bestemte til andet Brug, nemlig til

^jerdings-Chirurger, Apotheket m.v.,

aitsaa udgaaer 298. 88.

7) Ved Holums Bispestols Ned-

Iseggelse og dels Godses samt Sko-

lens Godses Borlsælgelse beregnes

denterne af de Capitaler, som det

l"oi'modes at kunne udbringes til,

fiemlig Skolens Gods efter delsnu

givende Indkomster . . M 89 Ild.

at regne til 30,000 —
bispestolens ligesaa . . 10,000 —
bispens nye Huus . . . 1,000 —

Bispegaarden .... 1,000 —
er . . 42,000 Rd.

hvoraf de aarlige Renter beløbe . . 1680

Lateris . . 3666. 89. 416. 47.

33
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21. Juli

Rd. Sk. Rd. Sk.

Transp. . . 3666. 89. 416. 57.

Al denne "Regning er usikker,

.

og at i Forslagel er antagel saa

hOi Summa , som man har troet

mueiigt at erholde, derom vidner

dels Yttrende, naar der siges, at

del er imod Rimelighed, at Alt del,

som saaledes skal sælges, kan ud-

bringes til 1850 Rd. mere end del

er anslaaet til. •— I Uvisheden lader

man del dog her passere, og for-

beholde os nærmere at anmærke,

hvad vi troe forncident til at be-

fordre dette Salg.

8) Der gjOres Regning paa, at

Skole -Oeconomien har i Kongens

Kasse staaende paa Rente 500 Rd.,

hvis Renter bringes i Anslag med 20. ;>

Men Alt hvad vides atindestaae

af disse Penge, er, at der staaer

for nærværende Tid i Jordebogs-

Kassen paa Rente 276 Rd. 21 Sk.,

ibegreben de efter det kgl. Danske
»

Cancellies Becjæring af 10. Decbr.

f. A. modtagne 134 Rd. 22 Sk.,

altsaa 223 Rd. 75 Sk. mindre,

hvoraf Renlerne mangle 8^^89^

Lateris . . 3686. 89. 425. 40.

^0 det maa dog bemærkes, at de af Stephensen og ^'^^

paaregnede 500 Rd. virkelig vare tilstede, foruden de her

anfarte 276 Rd. 21 Sk., i en Obligation fra 1786, hvilken

og er kommen frem ved den senere OpgjOrelse af Skolens

Status; derimod er ved denne kmi 109 Rd. 42 Sk. frem-

komne af de her af Rentekammeret anffirte 276 Rd- 21 Sk-

og de Hvrige Oplagspenge for Holum Bispestol, der ifolg^

Amtmand Thorarensens OpgjOrelse 24. Septbr. 1804 ud-

t
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tf

Transp. . .

^) For Åabods-Penge for Biskop-

pens Mensal anfores at inde-

^^aae 500 Rd.

^'eriil lægges 10 Aars Ren-
der af denne Capital . . . 200 —

Rd. Sk.

3686. 89.

Rd Sk. -1801,

425. 40. 21. Juli.

tilsanfimen . . 700 Rd.

'»voraf beregnes Renter 28. ->

Mon hvad der egentlig menes

disse Penge j
vides ikke her

Kainmerel. Thi vel blev ved

l^iskop Stephensens Udnævnelse

^^iskop paa Ilolum allern. bevilget

Penge aarlig til Bispestolens

lodses Istandsættelse, men de ere

' y^ovle fra 1791 Aars Begyndelse,

^^ti'gekgl. allern. Resol. af 14. Januar

og Intet haves deraf tilgode

;

^^Igelig udgaaer dette Belcib . . .

'^0) Bispetienden i Oe-ogSkage-
Qords Sysseler anslaaes aarlig, efter-

de nu svares, til 96. »

^^'orved ei vides Noaet at erindre,

^ ^^i er usædvanligt, at Forpagt-

^*"S!^-Afgifier i Island declinere.

.
Som lilfoi^n har værcl Mere

^*^^'iigei
til Underviisning for chi-

^"^»iske Lærlinger, endnu, iilstaaes 20. »

har nemlig tilforn været be-

^^'S^it til tvende Lærlinc'ers Under-
^'"sning 20 Rd. til hver; men siden

28. «

Lateris 3830. 89. 453. 40.

fjorde ialt 4537 Rd. IS^Vao Sk. (de nævnte 500 Rd. ibe-

regnede), jevnf. Rentek. Skriv. 27. Marts og 7. August

1802, 31. Marts og 13. Oktbr. 1804.

33»
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1801. Rd. Sk. Bd. Sk

21. JuU. Transp. . . 3830. 89. 453. 40

er det forandret derhen, at der

ifOlge kgl. Uesol. af 8. Julii '1796

ikkuns lilstaaes 30 Rd. til en Lær-

ling; der er altsaa ingen Grund

for al beregne disse 20 Rd. Stif-

telsen tilgode, men maa udgaae . . 20. "

12) Endelig er Rispe- Enkernes

Lehnsgods eftei* dets Reveniier an-

slaaet til saa stor Capilal, som giver

i Renler 100. »

Herom refereres til hvad om

Godsets Værdie i Almindelighed er

anmærket under 7. §.

Summa . . 3930. 89, 473. 40.

Altsaa vil herefter, endog uden Hensigt tii Uvis-

heden om, hvorvidt Godset kan udbringes til den an-

slaaede Værdie, mangle til at bestride de visse aarlig''

Udgifter efter Forslaget 473 Rd, 40 Sk. aarlig, det er

en frugtbringende Capital 11,833 Rd,, eller, i Tilftelde

al der efter foranslaaende 2. § ikke kan gjbres liegoing

paa den besparede Lectors Gage, 14,148 Rd. — For-

uden forommeldle Udgifter er der endvidere bragt i

Forslag, al der maalle lynnes en Gartner af MeelbS-

dernes Renler, for at oplære Disciplerne i Haugedyrk-

ningen, med vidure. Der er ikke bestemt med hvor

stor Lcin en saadan Gartner skulde aflægges, men det

lader sig lel indsee, al ingen dansk Mand kunde eller

vilde gaae derover for mindre end maaskee hele Be-

I5bet af Meelbcidernes Renter, der belciber aarlig circa

160 Rd ; men foruden at der er allern. anderledes dis-

poneret over disse Renter, nemlig til Præmier for Jord;

forliedringer, saa at disse ikke dertil kan blive al an-

vende, synes del ikke at lonne sig, at anvende saa
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^^*^get pna iit bibringe Disciplerne Kundsknb i den Deel ^801.

^' ^^'»'igedyrkningen, som eranvondolig i Island, nemlii; 21. Juli.

^^^il
: KarloHer 02 Rdddor , sonn voxt^ nnder Jorden,

in(»d videre^ der snart er lærl, og til hvilket at erhverve
der gives lettere Udveie, da vi vide, atdorpaa Reyke-

^'g opholder sig en Mand, som skal have drevet Hauge-

*h'^l<ningen der saavidt som det kan lade sig gjore, og
sorn vel kunde være at formaae til heri at gaae til-

ha;inde for en langt ringere Betaling, end det vilde

^oste at sende en Gartner over til Landet. — Videre

skulde der, efter Forslaget, opfores en Bygning for en

'^'»akaldet Oeconomus ved Skolen, som for Betaling

skulde forsyne Disciplerne med Spiisning og Pleie i

Sygdomstilfælde; men efter vores Tanker vilde det vel

i^live en saadan Mands Sag selv at anskaffe sig for-

"^denl Huus, naar han vilde derved s(5ge sin Næring;

hertil koipimerj at man ikke. kan indsee, at del skulde

Være fornodent under den forandrede Indretning mere

S(3rge derfor, end nu skeer ved Reykevigs Skole, da

disciplerne selv, eller disses Forældre og Venner, drage

*^rnsorg derfor. ISvrigt er tillige den til saadan Huses

*^pforcIse formerte Beregning heel mislig, thi foruden

nian, efter den Kundskab man her ved Kammeret
h^r om, hvor kostbart det er at lade bygge i Island,

>kke kan antage, at en saadan Bygning, der, som det

lader til, skulde have 2 Etager, kunde opfores for 1500

^^j mangler endog meget i Calculen til at kunne bringe

^*^nne Capital lilveie. Udgiften skulde nemlig bestrides

hvad der i de første Aar kunde sparos af 200 Rd.,
'

som ere bestemte til Stipendier, og af 50 Rd. til Di-

^iltendos aarlig. Naar man antager, at Ingen nod

Stipendier eller bleve dimitterte i de f<5rste 6 Aar, ud-

?jor det vel de 1500 Rd. , men det er at mærke, at i

Barregningen over Udgifterne ere de 50 Rd. ikke forte

til *-fdgift, men alene noterte, som fcirst faldende i Ti-

<'<^n, naar Indtægten blev fordget ved at bespare Holums
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1801. Præstelciii, allsaa er her Intet at spare til Bygningshjælp;

21. Juli, og hvad angaaer de andre 200 Rd., da viser Forslaget,

at deraf maa anvendes 100 Rd. aarlig til andre Ud-

gifter, indtil Enkernes Lehnsgods kan blive solgt, folgeiig

er her ikkuns at spare i 6 Aar i 00 Rd. aarlig, eller i

det Hele 600 Rd. istedelforl500 Rd. — Det er saaledes

ikke alene vist, al der efter Forslaget ikke haves de

fornddne Indtægter til at bestride Udgifterne med, men

der kan ikke engang gjores nogen sikker Beregning

over, hvad Bidraii der behoves til at fuldforc denne

saa viglige og nodvendige Sag, fdrend man har erfaret,

hvad Holums Bispestols og Skolens Gods ved Bortsælgt-'Ise

kan være at ud bringe til. Som det forste Skridt i Sagen vilde

vi derfor tilraade, at der, naar ellers det kgl. D. Cancellie

heri bliver af lige Tanker, blev erhvervet kgl. allern.

Approbation paa,. at Holums Bispestol og Skole skulde

nedlægges og Godset bortsælges, saavelsom Enkernes

Lehnsjorder, naar disse ved Dciden afgik, da de nu-

værende Discipler maalte begive sig til Reykevigs Skole

og der for det forste nyde lige Almisse med sammes

niscipler, som bliver at udrede af Godsets Indkomster,

saalænge det ikke var solgt, og efter den Tid af Ren-

terne af den udkommende Capital. At der med God-

sels Bortsælgelse slrax tilkommende Aar skulde gjores

Begyndelse, og Omgangsmaaden dermed formene

maatte blive denne: — Under 18. Junii f. A. har det

allernv behaget H. Maj*, at anordne en Commission t'^

at taxere alt Jordegods i Island; af de udnævnte Coin-

missarier maalte tvende beordres strax næste Foraar

at begive sig til Nordlandet, og der, naar de forst havde

taxeret dette Gods, strax sogneviis opraabe, det ved

Auclion til Bortsælgelse paa nærmere Approbation,

hvilken Ende de til Efteraaret maatte indsende saavel

Taxerings- som Auctionsforretningen, med deres Be-

tænkning om de gjorte Buds Antagelighed. Vedalga^e

frem paa den Maade blev vundet: at man blev vis pa^
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31 faae Godset betaK efter dels sande Værdie, istedet-

^ot* al det, efter del Mdrke, som nu hviler over den
^^^el af del islandske Skattevæsen, vilde være hoisl

usikkert at bedbmme. — En Omstændighed, der tillige

taler for, at der Intet tabes ved i nogen Tid at lade

det. beroe med Planens Udfcirelse efter Udfaldet af

^^dsets Bortsælgelse, finde vi endnu al maa gjore det

Danske Cancelh'e opmærksom paa, den nemlig,

^^i'fra at udfinde de Skolelærere, som undei* den nye

Vindretning vil behoves. At man ikke kan pjdre sig slort

V^^'gning paa, at de nu ved Skolerne værende Lærere
^'^^ skikkede dertil, derom troe vi del kongel. Danske

Cancellie ikke vil tvivle. At faae dertil duelige danske
^ller norske Mænd , vil formeentlig blive vanskeligt,

under die i Forsla^^et anforte rinsc Vilkaar, hvortil kom-
^^^5 al man i al Fald formedelst Sproget ikke kan gjdre

^^^gning paa don Nytte af dem, som af indfddte Jslæn-

*^e''e, men disse maatte vel fiJrst dannes til Skolelærere

^^d det lærde Skolcseminarium, og at man kan haabe

finde saadanne Subjecter om nogen Tid, ville vi for-

^ode, da vi vide, at allerede tvende Personer fra Is-

^^ud deri ere placerede. — Angaaende Almueskole-

^^senel, da er hvad vi finde at erindre ved .lustitsraad

^^6phen*iens og Amtmand Vibes derom gjorte Forsiage

^*Iene dette: at der er gjort Forslag paa, at dertil maatte
^^"^lig anvendes 800 å 1000 Rd. af Collectpengenes

^^^^ men at derpaa, efter hvad foran er meldt ved

^^mærkningerne over den lærde Skoles Indtægter under

§1 ikke kan gjores Regning endnu i nogle Aar; samt

finde betænkeligt, at Præsierne i Island skulde
^'^^ deres Kalds Forbedring, fremfor Præsteskabet i

finmark og Norge, fritages for at svare den aller-

^aadigsie Procento-Embeds-Skat, og at det i alt Fald

være nødvendigt derom at fornemme det kongel.

^nance-Gollegii Tanker. Rentekammeret den 21. Julii

^801.

180f.

21. Juh.
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* ^ Rentekammer-Skrivelse til de ved Opmaalingen

28. Juli. i Island ansatte Officerer, ang. Planen til Islands

Opmaaling. Kliavn den 28. Juli 1801. —
Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 242.

Indlil De kan blive forsynet med en fuldslændis

Instruction, vilde De imidlertid lade Dem være ange-

legent strax ved Ankomsten at udsee Stationer, opreisc

Signaler, begynde med at observere Vinkler i Triangler,

al slaae en Meridian ved Solens Azimuther, og endelig

al maale den forste og Hoved-Grundlinien tvende Gange

med Slænger, hvilken Grundlinie maa være af 1 a ^

Miles Længde, og naar den ikke kan findes paa Land-

jorden, lages ved Scikyslerne og i Vinler maales p3^

Isen. Tillige dnskcr dette Kammer, at De ved Deres

Ophold paa Reykevig ville opmaale Kjbbstædens Grund,

og derover forfatte en udforlig Grundtegning, samt to*

pographisk Beskrivelse. Rentekammeret den 28. J"l"

1801.

31. Juli. Reskript til Stiftamtmand Olaf Stephensen og

Biskop Geir Vidalin, ang. Nedlæggelse afKirken paa

Snaefokstadir, m. v. Frederiksberg 31. Juli 1801-

— Canc. 1. Departem. Registr. ], 343^-314 (1801, Nr. 284}'

P. Pétursson Hist. Eccl. Island. S. 204-205. Coll. Tid. 18(^''

S. 486-487. Fogtm. VI. 11, 218—219. Rubr. i MinnisverS

Ti&indi II, 462.

Christian den Syvende &c. V. S. B. Da Præsten

til Snæfogstad og annecterede Menigheder under Arnses

Syssel udi Vort Land Island, Hcrr Eggert Bjarnesen,

allerund. har anholdt om, at mnatte befries for at op'

bygge den aldeles faldefærdige Hovedkirke Snæfogstad,

men at samme for Eftertiden ganske maatte nedlægges

og Kloslerhole Kirke i dens Sted blive Hovedkirke,

saml al den Os lilhbrende Jord Kloslerhole maatte
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skjænkes til Pra^stekaldet, elier tillades mageskiftet med
Snæfogstad, uden Hensigt til JorderueR forskjellige Af-

Sift; Og det af oders herover nfgivno Erklæring, som

'•'ligerned Ansogningon er hieven Os forelagf, erfares:

Snæfogsl .'.d Kirke ei alene er unodvondig, da Menig-

heden ikkun bt'Staaer af 19 til 20 Personer, der have

^'rklæret sig villige al soge Annexkirkerne, men og-

saa faldefærdig, og eier Intet, hvoi:af den igjen kan

opbygges, samt at Enken i Kaldet vel ved den af

Herredsprovsten afholdte Udtægls-Forretning er paalagt

svnre nogen Aabod paa Kirken, omtrent 12 Rd.,

'^^n ilt denne Sum deels er aldeles utilstrækkelig til

dens Opbyggelse, deels vilde være næsten umulig al

eHioifie lios denne yderst fattige Enke , der mangler

^et Nødvendige lil egen og tvende Dorns Underhold-
a

^*Dg; ligesom I ogsaa, paa Grund af Ansøgerens ringe

^'»ar, have anbefalet del attraaede Magelæg af Gaarden

Klosterhole med Snæfogstade: — saa give Vi eder

hermed tilkjende, at Vi, i Betragtning af foranforle Om-
slsendigheder samt efter Vort Rentekammers i Henseende

Mageskiftet afgivne Betænkning, allernaad. ville have

bevilget:

') at Snæfogstad Kirke maa nedlægges, og ved

offentlig Auclion bortsælges, saml Kjobesuiunien med
^i''kens Instrumenter og Oi'namenter, ved din, Biskop

^idalins, Foranstaltning, skjænkes til den nærmeste fattige

Kirke. ^ ^t Hovedkirken for Fremtiden maa være

P^^ Klosterhole, og Gudstjenesten der forrettes tvende
hellige Dage, men hver Iredie Helligdag paa Annexel
Surfell. — 3j at Snæfogstad Sogn maa fordeles saa-

^^^es, at Gaarden Snæfogstade siiger Kirken paa Klo-

s^erhole, nien den anden Bondegaard Ondverdarnes,

^^'higetned de tvende Husmænds- Pladser, henlæ.gges til

^nnexkirken paa Burfell. — 4) at Præste-Enken i Kai-
^et maa, i Betragtning af hendes kummerfulde Forfat-

ning, eftergives de 12 Rd., hun er tilfunden at udrede

1801.

31. JuU.
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1801. som Aabod paa Snæfogstad Kirke; samt. 5) al den

T7~"rT^' Os lilhCrende Jord Klostorhole maa mageskiftes med
Ok , Juli. .

den beneficerede Jord Snæfogstad, for at anvendes til

Bolig for Præsten i Fremtiden. — Derefter I ederaller-

underd have at rette, og Vedkommende Saadant til Efter-

retning at (ili<jendegive. Befalende &c. Friderichsberg

den 31. Julii 1801.
E

31. Juli. Reskript til Biskoppen over Sjællands Stift,

Dr. Balle, ang. Understottelse til en Geistlig af

de saakaldte islandske Penges Renter. Khavn

den 31. Juli 1801. — Canc. l. Departem. Registrant

1, SiS**—340 (1801, Nr. 289),

Christian den Syvende &c. V. S. B. Eftersom
A'

Gamaliel Thorleifsen. forhen Capellan lil Lovaas u"^

Nordre Syssel i Vort Land Island, allerund. har anhold^

om, at maalte forundes nogen Pension eller Under-

stttttelse tii Livs Ophold, paa Grund af hans paakomne

Sygdom og trange Omstændighed, som Sliftamtmandt^^^

og den constituerede Biskop over Ilolums Stift udi pa^'

tegnet Erklæring have bevidnet: — saa give Vi dig her-

med tiikjende, at Vi, i Betragtning deraf, samt efter

dit i denne Anledning allerund. gjorte Forslag, allern.

ville have bevilget, at fornævnte GamaHel Thorleifsen

maa, til nogen Undersl5ttelse i hans trængende Om-

stændigheder, anvises aarligen 20 Rd. af de saakaldte

islandske Penges overskydende Renter, der staae under

din Bestyrelse. Derefter du dig allerund. haver at rette

og herom den fornodne Anstalt at lade foie. Befalende

&c. Kjobenhavn den 31. Julii iSOH. [ad mandatum]-

3 Communication af dette Reskripts Indhold til Stiftamtman-

den og Stiftprovsten i Holum Stift i Canc. Skriv. 1. Au-

gust 1801 (1. Departem. Brevb. 1801, Nr. 835).
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Plakat ang. Grnndes Afstaaelse til offentlig

Nytte. Frederiksberg den 31. Juli 1801. —
^ke publiceret ved Landsoverretten i Island, men derimod

^^J^jendtgjort ved Synodalforsamlingen 1802^ den anfores og
^Om sendt til Island og Rubr. meddeles i Minnisverb Ti'&indi

133. Canc. 2. Depart. Registr. II, 153 (1801, Nr. 778).

Qi'iginal-Afiryk hos Schultz. CoUeg. Tid. 1801, S. 501-502.

Qvait^Forr. lor I80I, S. 276-2773 Schou XIII, 291—292.

l^LAKAT, hvorved de Bestemmelser, som ere fastsatte

' Hensigt li] Grundes Afskiaelser for Vejvæsenet, Lend-

^^i* Og Lodsmærker, erklæres at skulle være gyældende

» ethvert liguende Tilfælde.

Vi Christian den Syvende écc, G. V., at ligesom

^' Ved Vore Anordniniier om Yeivæsenet i Vort Ri"e

^fnmark, dateret ISde Decbr. 1793, om Lendsers Ind^

^^Ining
i Norge, dateret 1794, og om Lodsmærkers An-

for begge Higer, dalerel "22. Novembr. 1799, have

bestemt de vedkommende Grundeieres Rettigheder og

hgler.
i Tilfæhie af, al Jordlodtlers eller Eiendommes

'^^slaaeise maatle udfordres til disse Indretningers Iværk-

sættelse; hvilke Bestemmclser ere byggede paa den

^^undsælnin^: at Eiendomsretten ikke bcir lide Ind-

^^t'eenkelse, med mindre det a]min{h^Jige Bedste ^ovårer

og at Eieren da tilkommer billig og fuldkommen

^•"statning: — saa have 'Vi, med Hensyn til at afværiie

^^stigheder og modvillige Nægtelser i lignende Tilfælde,

^a«som ved Skandsers Anlæg eller Udvidelse, Telegra-

pWs Oprettelse og deslige, fundet fornodent, herved

*^undgjcire til almindelig Efterretning, at de i for-

^sevnte Lovgivninger foreskrevne Regler skulle være
?jældende og til F5lge i enhver Begivenhed, hvor der,

Landets Forsvar eller offentlige Foranstaltningers

P^ertime, behbves Afstaaelse af Nogeps Grund eller Eien-
otn.

Hvorefter alle Vedkommende sig alierunlierd.
nave at rette. Givet paa Vort Slot Friderichsberg den

Julii 1801.

1801.

31. Juli.
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'*soi. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmand OlafSte-

phensen og Biskop Geir Vidalin, ang. Frihed

for Jordskat af Studenters, Capellatters og Sys-

selmænds Bopæle. Khavn den 1. August ISOI«

— Canc. 1. Departem. Brevb. 1801, Nr. 834; koii Udtog i

MinnisverS TOindi III, 133.

P. M. Sysselmændene i Hunevands og Skageljords

Svssel, Assessor Islev EinersiMi oe; ,1. Schevine;, have,

paa Grund af den forskjellige Praxis, som hidtil li^*''

fundet^Sted i Jsland, anholdt om delte Collegii Resolu-

lion ang. Skattefriheden for de Bondergaarde, som be-

Loes af Studentere og Gapellaner, samt lige Skattefrihed

for Sysselmændenes Boliger. — Efter at have herover

indhentet det kgl. Rentekammers Betænkning, undlader

man ikke. i Overeensslemmelse med Hr. Stiftamlm.' og

D. Hoiærv.' derom yttrede Formening, tjenstligst

melde til behagelig Efterretning og videre Bekjendt-

gjSrelse for Vedkommende:

1) at da de Gaarde, som beboes af Studenter, der

fra Skolerne ere dimitterede, og ifolge For. af 3. Maj'

1743 aarlig gjore Rede for deres Fremgang i Theologif^n?

samt 5ve sig paa Prædikestolen og i Catechisalion. hidtil

have været befriede for al svare den saa kaldede Skal^

men derimod stedse have svaret Tiende saavel af

5re som af Jordegods, samt alle andre Ydelser lil Pn^esi?

Kirke og Fattige, saa haves Intet imod, at disse bosid-

dende Studentere, hvis Antal ikkun er saare lidet ,

fremdeles nyde saadan deres fra umindelige Tider haft^

Skattefrihed. — 2) I Henseende til de Gaarde, som be-

boes af Capelianer, da ere disse, naar de tilhore Kir-

kerne , i Overeensslemmelse med Reglementet af

Julii 1782, fritagne for Tienders Ydelse, undtagen td

') det var af Stiftamtmanden og Biskoppen oplyst, at af ^
Studenter i Skalholt Stift vare kun 6 bosiddende, og deraf

igjen ikke flere end 3, som kunde ansættes til Skat.
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Fattige
;
og naar Capelianerne paa de Steder, hvor ingen 1801:

bekvemme Præstekaldeno lilhcirende Gaarde findes,^^^
August,

ncidsages at lilbygsle sig andre, bor de ogsaa, som

geistlige Embedsmænd, ansees fritagne for at svare

Tiende li! Andre end (le Fattige. ~ 3) Hvad endelig

^ngaaer de af Sysselmændene paaboende Gaarde, da

ere disse vel ved kgl. Resolution af 7. Marts 1774 fritagne

for al erlægge Tiende til Kongen, men denne Befrielse

kan ikke udstrækkes til de af Tienden, der skal

ydes til Præst, Kirke og Fattige, saameget mindre som

Sysselmændene stedse uden Vægring have erlagt samme.

*^et kgl. Danske Gancellie den 1. August 1801.

Declaration og Extensions-Akt ang. Afdrags- 28. A^ugust.

rettens Ophævelse imellem Danmark ogMeklen-

borg-Sciiwerin. Frederiksberg den 28. August

1801. — Denne Akt er ikke bekjendtgjort i Island. Ori-

ginal-Aftryk hos Schultz paa et Halvark i 4»% hvis fuldstæn-

•^ige Titel er: ^^Deciaration und Extensions-Acte iler, zwischen

Seiner Majestat dem Konige zu Danemark, Norwegen &c. und

Seiner Durchlaucht de;ii verstorbenen Herzoge zu Mecklenburg-

Schwerin, wegen wechselzeitigcr Aufliebung des Abschoss-

^echts unterm 30. Oktobr. 1772 geschlossenen Convention".

—

^oil Tid. 1801, 595—597. Bekjendtgjort i Danmark og Norge

^ed Canc. Circ. 26. Septbr. (Fogtm. VI. 11, 279-280J.

Bevilling for Sysselmand Jon Jakobsson i i8. Septbr.

I^yafjords Syssel, ang. Legitimation af hans

^*gte S6n. Khavn den 18. Septbr. 1801. — ^

^^nc. 3. Departem. Registr. I, 429 ^mn, Nr. 1809). liubr.

^ Minnisverfe Tibindi IIl, 134 (^anlort under Datum 19. Septbr.

under Eet med Mgende Canc. Skrivelse).

Vi Christian den Syvende &c. G V. Al eftersom

Sysselmand Jon Jacobsen af Espehole udi Vort Land

Island for Vort Danske Cancellie haver andraget, at han

*^denfor Ægteskab haver avlel en Scin, navnlig Gisle

'^OQsen, der for nærværende Tid er Gapellan i Vort Rige
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da

lil-

1801. Norge, og hvilken Soii han finsker at legitimere:

J^l"^^^^^
vilie Vi, i Anledning heraf, allern. have bevilget og

ladt, saa og hermed bevilge og tillade, at bemeldte

Hr. Gisle Jonsen maa ansees som ægte Barn og nyde

ægte Barns Rettigheder. Forbydende <&c. Kjobenhavn

den 18. Septembr. 1801. [ad mandatum].

19, septbr. Cancellie - Skrivelse (il Stiftamtmanden over

Island, ang. Jonsbogens Gyldighed om Gave og

Bebrevelse. Khavn den 19. Septbr. 1801.

Canc. 3. Departem. (Norske Justits-Departem,} Brevb. iSOl?

Nr. 1174. Rubrum i Miniiisverb Ti&indi III, 134, sammen-

stillet med den næst foran anfbrte Bevilling, saaledes, at man

maatte ansee den for en kongelig Resolution.

P. M. Efter al have modtaget Hr. Stiftbefalingsm.'

Belænkning i Skrivelse af 16. Septembr. f. A. over

Sysselmand Jacobsens ^ hertil indkomne Foresporgsel

om, hvilken LoV der i Henseende til Gave og Bebre-

velse skal ansees gjældende i Island, skulle man tjeustl.

melde ti) behagelig Ellerrelnirig og Bokjendlgjdrelse

de Vedkommende, at da Norske Lovs 5—4. Gap. ikke
é

ved nogen Lov er indfort i Island, saa bor Kong Magni

') Sysselmand Jon Jakobssons ForespSrgsel var foranledig^*'

ved, at hans ægte BGrn havde imod, at han og Hustni

skjænkede hans Slegfredson Gisli Jonsson, Capellan ^

Norge, 'A af deres udeelte Bo. Stiftamtmanden erklærede,

at Jorisb. Arvebalk Cap. 28 var stedse bleven fulgt i Is-

land, hvorved Alle og Enhver tillades at bortgive til deres

ægte Bdrn eller Andre '/i af deres erhvervede Gods. ^^^^

da den Paagjældcnde var en Slegfredson, og Loven kun

taler om lægte Born, mener Stiftamtm. det rettest, at J^'

kobs. lyser denne sin Son i Kuld og Kjciu efter N. -L-

6—2-71, og da han ikke kan fore Sonnen til Thi"g^'

efter.som de opholde sig i forskjeilige Lande, menes tle^

rigtigst , at Lysningen foregaaer saKvel for den Forstes

som den Sidstes Væmething. Canc. 3. Depart. (Norske

Justits-Depart.) Extract-Protokol 1800. A, Nr. 2062.



Canc. Skriv. ang. Gaye og Bebrkvelsk. 527

Lagabæters Jonsbog i denne Materie blive at folge. 1801.

Icivrigt ville De behageligen tilstille bemeldte Sysselmand ^^^^'^^^
Jacobsen herhos følgende Legitimations- Bevilling for

hans udenfor Ægteskab* avlede Scin, Capelian Gisle

Jonsen. '

Det kongel. Danske CanceUie den 19. Sep-

tembr. 1801.

Cancellie-Skrivelse til Amtmand Stephan Thor- Septbr.

^i'ensen, ang. Betaling til Forligelses-Commissarier.

K^havn den 19. Septembr. 1801. — Canc. 3. De-

Parteni. (Norske Justits-Departem.) Brevb 1801, Nr. 1176.

Til Svar paa Hr. Amtm." ForespOrgsel i Skrivelse

20. August f. A., angaaende: hvorvidt Fredsmæglerne

^unde tilkomme GodlgjOrelse af vedkommende Parter,

'^aar disse, efter at have crholdet Attest om, at minde-

Forening ikke er at opnaae, siden frafalde Sagen,

skulde man tjensll. tilmelde Dem, at del i denjie Hen-

seende hcir have sit Forblivende ved Forordn, af 20.

Januarii' 1797 § 40, dens tydelige og bestemte Ord,

^8 vil De angaaende Deres Forslag i ovenmeldte Skri-

velse om Forligelses -Commissariernes Reiseomkostnin-

S^^'s Repartition i sin Tid erholde dette Collegii nærmere

Resolution. Det kgl. Danske Cancellie den 19. Sep-

^enibr. 1801.

Reskript til Biskop Geir Vidalin og Justits- 25. Septbr.

*'aad Magnus Stephensen, ang. Forhoielse af de

Lemmerne i Hailbjarnareyri Hospital bestemte

Underholdningspenge. Frederiksberg 25. Septbr.

^^01- —
• Canc. 4. Depart. Registr. 1S00-I808, 47''—48

Nr. 108). Colleg. Tid. 1801, S. 627-629; Fogtm.

n, 278-2795 Rubr. i Minnisverb Tibindi III, 134.

Christian den Syvende &c. V. G. Da Forstanderen

O I Brevbogen staaer ved en Skrivfeil: ^Jl. August".
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1801. ved Halbjarnardres Hospital udi Vort Land Island, Gud-

25. Septbr, mund Sivertsen, for Os allerund. haver andraget,

formedelst de siden Aaret 1786, da Plakaten af 1^.

August s. A. ophævede den forrige Handels -Indretning

der paa Landet, forhc^iede Priser paa AU hvad sooi

henhdrer til Folkeldn og det daglige Livsophold, kunne

Lemmerne i bemeldte Hospital, især naar Betalingen

skeer i Penge, ikke pleies tilbdrlig for den til åer^^

Underholdning fastsatte Betaling, som, i Overeenssteffi-

melse med Anordningeii om Hospitalerne paa Island

. 27. Maji 1746, dens o. Artikel, er 5 Hundreder* paa

Landsviis i gode og tjenlige Ore (der var paa den Tid

20 Rd. Croner) for en Mandsperson, og 4 Hundreder'

paa Landsviis (eller 16 Rd. Croner) for en Qvind»*s-

person: — saa give Vi eder hermed tilkjende, at Vi,

i Anledning af Supplikantens derhos allerund. gjoi'^^

Ansdgning, saml eders derover afgivne Erklæring, og

Vorl Rentekammers meddeelle BelænkninG, allern. ville

have bevilget, at Underholdnings-Betalingen for de Spe-

dalske i benævnte Halbjarnerdres Hospital maa indtil

videre erlægges i Overeenssteminelse med del, som

Anordningen af 27. Maji 1746 i dens 5. Arl. fastsætler,

saaledes at samme skeer i gode og tjenlige Ore, iste""

Fddevare, beregnede lil den Priis, som Landsviis gjældie

i bemeldte Aar, og, saavidt Hospitalsfisken i Snæfjelds-

næs Syssel ikke tilstrækker, tillige i Penge, eller og, a^

for hver Mandsperson maa betales ialt 30 Rd., og

hvert Fruentimmer 24 l\d. i Peniie alene, ifald Hosp'"

tnlsforstanderen hellere dnsker denne Relalin^smaade,

i hvilket sidste Fald I have at foranstalte Hospilalslisken

sat til offentlig Auclion paa eders nærmere Approbalif>^'

og dersom Hospitalels Udgifter derved skulde overstig^

') i Concepten og Registranten samt Coll. Tid. oghosFogtni-

staaer oOO'*^.

^) i Concepten, Registranten, Colleg. Tid. og hos Fogtman

staaer 400***.
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^^t^tægterae, da have I at melde Saadaot til vedkom- 1801.

"lende Amtmand, som skal see Hospitalets Kasse det rr^r^TT'
Man 1 j '^eptbr
"dngiende refunderet, ved Repartition paa Amtet, hvor-

^wod Hospilalsforstanderen efter hans Ansogning Intet

tilstaaes for de Syges Opvartning, saalænge disse

saa faae. Derefter I eder allerund. have at rette,

Vedkommende Sligt til Efterretning at lilkjendegive,

^ami Os at indberette, at 1 denne Vor Befalin{> have
bekotnmet. Befalende &c. Friderichsbers Slot den
^S. Septembr. 1801.

Kongelig Resolution ang. Nedlæggelse af Ho- 25 septb.

Bispestol og Skole. Khavn den 25. Septbr.

1801. — Canceil. 1. Departem. ^(Forestillinger" (llesol,

^mokol) 1801, Nr. 113. — see Reskr. 2. Oktbr. 1801 og
^^^c. Skriv. 13. Oktbr. 1801.

Rentekammer-Skrivelse til Finantskasse-Di- 26. Septb

^ectionen, ang. de islandske Collectpenge. Khavn

26. Septbr. 1801. ~ Rentek. LsL Copieb. Litr.

^' ^r. 283.

^^n kgi. Finantskasse-Direclion har behaget ved

^'^nvelse af 22. d. M. at lilkjendegive delle Kammer,

Renterne af de islandske Collectpenge vare allerede

^^'dgaaede til at bestride de derpaa assignerede Op-

'^^^^ings- Omkostninger, og derhos formeent,. at saavel

Meehanikus Bidstrup assignerede 69 Rd. , som
^'^^ flere Udgifter der maatle iorefalde, blive at be-

^''^ide af Gapitalen. Men til tjenslligst Gjensvar formel-

^^^s:
j^gl yiigpn Resolution af 28. Maji d.

^^ngaaende disse Udgifters Udredelse af Gollect-

J^^ngenes Renter, tillige udtrykkelig er bestemt, at for-

'**3avidt Noget heri maatle mangle, maalte det forskydes

tien kgl. Kasse, indtil Belobet igjen af bemeldte
^^Ipr kan erstattes. — lovrigt finder dette Kammer

*^"^Grfl5cIig^ at der længere fores særskilte Conto over

i^. 34
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\ 801 . disse Gollectpenge , da der over Renterne saavel af

aeleptbT '^^P^^^l^'^ ''^^3, som den af 1785, er under Eet alleni-

disponerel til at bestride Opmaalings - Omkostningerne.

Rentekammeret den 26. St^ptembr. 1801.

2. oktbr. Reskript til Stiftamtmand Olaf Stephensen

og Biskop Geir Vidalin, ang. Nedlæggelse

Hohm Bispestol og Skole. Frederiksberg den

2. Oktobr. 1801. — Canc. l. Departem. Registrant h

366''—367 (1801, Nr. 3400- P- Pétursson Hist. Eccl. Island.

S. 205-206. Colieg Tid. 1801, S. 624-626; Fogtm. VI.

289—290; L. Engeistoft Universitets og Skole- Annaler I8l3>

S. 197. Kortfattet Udtog i MinnisverS Tic)indi III, 134.

Christian den Syvende &c. V. S. R. Os er aller-

underd. bleven foredraget, at da Holum Stift paa Vort

Land Island ikkun indbefatter omtrent V4 Part af Lan-

dets Overflade, og Va Deel * af dets Indbyggere, synes

en Biskops Nærværelse paa Holum, især naar Latin-

skolen sammesteds maatle forenes med Reikevig Skole,

ikke al være nbdvendig. saameget mindre som der '

Island ikke gives betydelige offentlige Indretninger?

Skoler eller Stiftelser, hvis Bestyrelse og Opsyn er R*'

skoppen overdraget; hvortil endnu kommer, at derved

Holum Bispestols Ophævelse kunde tilflyde Skolevæsenet

betydelige Indlægler, lil at bevirke
,
en forbedret Ind-

retning af samme, hvorpaa Vi, med Hensyn til at ud-

brede Held og sand Oplysning blandt Vore kjære og

Iroe Undersaalter paa Island, ville være alvorligen be-

tænkte. — Ligeledes have Vi allern. ladet Os foredrage:

at der til Opretholdelsen af tvende særskilte lærde

Skole-Instituter paa Island, naar samme hensigtsmæs-

sigen skulde indrettes, vilde udfordres en meget be-

tydeh'g Capital, uden at derved vilde vindes mere, end

') Læsemaaden er tvivlsom, da Concepten til Forestillingen

og Registranten (samt CoU. Tid. og P. Péturss.) læse

„'A Deel", Reskriptets Concept (og Fogtm.) derimod

Deel", som i sig selv og er rigtigere.
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et ikke betydeligt Antal al" Disciple fra Islands nordlige 1801.

Dele kunde nyde Underviisning i en egen Skole; hvor- 2. Oktbr.

imod een eneste Læreanstalt for Island baade synes
at være tilstrækkelig med Hensyn til Landets Folke-

^eengde, og at kunne, med de forenede Indtægtskilder,

^ed Holum Bispestols og Skoles Nedlæggelse og de

Samme tillagte Jordegodsers Afhændelse, gives en hen-

^'gtspassende Grad af Fuldkommenhed, som ingenlunde

kunde ventes af tvende lærde Skoler, uden at enten

Vores Kasse skulde bebyrdes med en overordentlig

'^^^gift, eller Landet med paalæggende Skalter. — Efter

at have tauet denne Sai^ under noieste Overveielse,

ville Vi, paa de anforte Grunde, samt cfler de Os iov-

^'gt foredragne Omstændigheder, horved allern. have

anordnet og fasisat:

1) at llolum Bispestol for Fremtiden skal være op-

^sevet, og Biskoppen over Skalholt Stifl være Biskop

Over hele Island, imod al nyde, forudi n hans hidtil halte

'odkomster, et aarligl Tillæg paa 200 Ihl. af Holum

^edliigie Bispestols Indkomster; og 2) al llolum Latin-

skole liueledes for Fremtiden skal være afskaffcl, med
*^^n Bestemmelse: at de nuværemle Disciple ved samme
Skole maae begive sig til Beikevig Skole, hvor de strax

skulle modlages og der nyde lige Understottelse eller saa-

'^aldet Almisse med denne Skoles Disciple, hvilken for

^Gt fbrsle udredes af den nedlagte Holura Latinskoles

Indlsegter. — Derefter I eder allerund. have at rette,

^§ Vedkommende Saadant at lilkjendegive. Befalende

*c. Friderichsberg den 2. Oktobr. 1801 \

O Reskr. af s. D. til Biskop Geir Vidalin, hvorved han,

som under 10. Mai 1797 var beskikket til Biskop over

Skalholts Stift, beskikkes til at være tillige Biskop over

Holum Stift. Canc. 1. Departem. Registr. 1, 367 ^1801,

Nr. 346^3 — Ved Canc. Skriv.- 13. Oktbr. til Amtmand
Stephan Thorarensen .i Nord- og Oster-Amtet (^Cancell.

1. Departem. Brevbog 1801, Nr. 1005) meddeles ham de

to Slutningspunkter i Reskriptet til Efterretning.

34*
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^801. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

13. oktbr.
sk^jppgjj o^.^j. Island, ang. det islandske Skole-

væsen. Khavn den 13. Oktobr. 1801. — Canc

1. Depan. Brevb. 1801, Nr. 1064. — Paa Brevets Concept er

Datum forandret fra 10. til 13. Oktbr., og saaleclesharBrevbogen.

P. M. Under 12. Decbr. 1799 bleve Justitsraad

og Geheime-Archivarius Thorkelin, Åmtraændene Tlio'"'

arensen og Wibe, samt Laugmand Stephensen befalede

at sammentræde i en Commission, for samtligen at af'

give en omstændelig og paalidelig Beretning om d^**

islandske Skolevæsens Tilstand, og tillige at indkomm^

med Forsiage om de Hjelpemidler, ved hvilke sartim^

kunde bringes til saa megen Fuldkommenhed, som dette

Lands Leilighed og locale Beskaffenhed tillader. Denne

Gommissions Medlemmer have været enige i at del^

Gjenstandeu i to Hoveddele, nemlig: a) det saakaldte

lærde Skolevæsen eller Latinskolerne, og b) Almueos

Underviisning eller Almueskolerne; men de have vseret

af modsalte Meninger i deres Forsiage desangaaende.

Justitsraad Thorkelin og Amtmand Thorare^sen h^^^

foreslaaet tvende lærde Skoler: een for Sonder-

Vester- Amtet i Reykevig og een for Nord- og Oster-

Amtet paa Oefjord, hvorhen den paa Holum værende

Latinskole, saavel som Biskoppen over Holum Stift, el^^^

Stiftsprovsten, i Tilfælde at ingen . Biskop der bli^®^

ansat, maatte henflyttes. De have tillige gjort det Fo^'

slag, at Bispestolens og Skolens Jordegods maatte boil'

sælges, og derfor opbygges de fornbdne Bygninger

Skolen og Biskoppen, saavelsom en Domkirke, paa 0^'

fjord. — I Hensyn til Almueskolerne have de fe*^

slaaet, at en Skole maalte oprettes i ethvert af Landets

Sysseler til fri Underviisning og Underholdning af

Drenge og 5 Piger m, v. — Amtmand Wibes ogLaug

mand Stephensens Plan gaaer derimod ud paa. at beg^^

Stifter maatte forenes under een Biskop; at Ho\^^

Bispestols og Latinskoles Jordegods maatte bortsælg^^^
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begge Latinskoler forenes lil een Skole paa Reykevig. 1801.

foreslaae ingen faste Almueskoler, undtagen i Byerne, 13. Oktbr.

^§ nu for Tiden kun i Reykevig, hvorhen afgangne Rek-

Therkelsens Institut kunde flyttes; men deformene
^^^'-Wmod. at Landet burde forskaff'es bedre Præster, ved

forbedre Præsteskabets Kaar, og at Ungdommen
^unde nyde den fornbdne Underviisning af Præsterne,

endelig at der, til at undervise Landsbybcirn i Reg-

'^"^B og Skrivning, kunde antages omgaaende Skolehol-

^^^^'6, m. V. — Dette Collegium har med det kongelige

^'-^'^lekammer været enig i, at Wibes og Stephensens
J*Ian

i flere Henseender vilde være at foretrække for

'^horkelins og Thorarensens, saameget mere. som der
.^'I Iværksættelsen af disses Forslag vilde udfordres en

^eget betydelig Capital, hvortil ei vides Udveie. —
Men ogsaa de Fdrstnævntes Forslag fordrer, om det

'^kulde iværksættes, ei ubetydelige Indtægtskilder. —
tilveiebringe disse har dette Collegium troet at burde

^sere det f5rste Skridt, som i denne vigtige Sag maatte

firetages, paa det at de folende Foranstallninger ei

'Skulde standses i deres Fremskridt. I delte Oiemed

Gancelliet nedlagt allerund. Forestilling for H. Majt.

Hokun Bispestols og Latinskoles Ophævelse, og om
^® samme tillagte Jordegodsers samt Knkernes Lehns-

godsers Afhændelse. — Hvad H. Maj^ i Henseende til

^olum Bispestol og Latinskole allern. har behaget at

f|>stsæUe vil Hr. Stiftamtm. og D. Hoiærv. erfare af det

t^em under 2. Oktbr. d. A. udfærdigede kgl. Reskript.

I Henseende til de nævnte beneficerede Godsers Af-

^^^endelse har H. Mai*, allern. bevilget: ,^al tvende af de

^Ofnniissarier, som under 15..funii [rctt. 18. Junii] f. A. ere

^^-faiede atlaxereaitJordegodset i Island, maatte beordres

^^') strax i næsteForaar at begive sig til Nordlandet, og

naar de 'fdrst havde taxeret dette Gods, strax

^ogneviis at opraabc det ved Auction til Bortsælgelse

nærmere allern. Approbation, til hvilken Ende de

Efteraaret maatte indsende saavel Auctions- som

,1
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1801. Taxations- Forretningen, med deres Betænkning om de

gjorte Buds Antagelighed" \ — Ved at tilmelde Hr.

Stiftanitm. og D^. Hbiærv. denne Hans Maj*' allerh. Re-

solution til behagelig Efterretning, skulde man lilHg^

tjenstligst udbede sig Deres Betænkning, saavel i Al-

mindelighed over. medfcilgende Amtmand Wibes og Laug-

mand Stephensens Forslag, som i Særdeleshed over

faigende Gjenstande;

1) i Hensyn til de foreslagne Ferier for Disciplene.

— 2) om ikke Præstekald i Island for Fremtiden burde

besættes af Stiftamtmanden og Biskoppen conjunctiitij

da dog denne Sidste bedst maa kjende og bedst kunne

prbve Gandidatens Duelighed. — 3) om ikke en duelig

Landphysikus, der tillige er Chirurg^, saasnart muelig^

burde ansættes; — og 4) om ikke et Positiv strax, efter

Laugmand Stephensens Forslag, burde anskaffes i Reyke-

vig. — Del kgl. Danske Cancellie den 13. Oktbr. 1801.

16. oktbr. Reskript til Stiftamtmand Olaf Stephensen?

ang. Formildelse af Tugthusstraf til Vand og

Brod. Frederiksberg den 16. Oktbr. 1801. —
Canc. 3. Departem. Registrant Nr. 1, 434^-435 (1801, Nr-

1873); Udtog i Minnisverb Ti'Bindi III, 134.

Christian den Syvende &c. V. S. B. Vi give dig

hermed tiikjende, at Vi, efter din til Vort Danske Can-

cellie herom cjorte Indberetning, allern. ville, i Belragt'

ning af de oplyste Omstændigheder, have den Malmfrid

Jensdatter for tredie Gang begaaet Leiermaal idonite

Straf, at arboide 6 Aar i det islandske Tuathus, didhefl

formildet, at hun hensættes i Fængsel paa Vand og

'3 Ved Canc. Skriv. 13. Oktbr. (Canc. 1. Departem. Brevb.

1801, Nr. 1051) til Rentekammeret meddeles dette Afsnit

af kgl. Éesol. 25. Septbr., samt Gjenpart af Reskr. 2. Oktbr.

1801 til Stiftsavrigheden i Island, med Anmodning om at

foranstalte det Fornodne med Hensyn til Afhændelsen af

Godserne.

^} den daværende Landphysikus var [nemlig kun Mediciner-
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^^od i otte Dage. Derefter du dig allerund haver al 180!.
i'ette. Befalende &c. Friderichsbere den 16. Oklbr. ^TT^TT'
jgQ^

^ 16. Oktbr.

fores

Cancellie-Skrivelse Hl Stiftamtmand Olaf Ste- sj.Novbr.

Pjiensen, ang. Meddelelse af Vielsebreve til Fat

%€. Khavn den 21. Novembr. 1801. — Canc

^•Departem. (Norske Justits-Depait.) Brevb. 1801, Nr. 1441

^- M. Under 30. Septbr. d. A. har Hr. Stiflamtm

purgt, om det maatte være tilladt fremdeles som
^^dvanlig at meddele de Personer Vielsebreve fra Stiftet

som ere saa aldeles fattige, at de ikke formaae at ind

**^se samme. — Til Svar herpaa skulde man tjenstligst

**ave Dem tilmeldel, at det i denné Henseende kan for

^oWes som hidtil. Det kgl. Danske Cancellie den 21

Novembr. mL

Plakat ang. Forbud imod at Uberettigede bære N'*^^'*

"Diformer eller Distinctionstegn. Khavn den

Novembl'. 1801. — Publiceret ved Landsoverretten

^ ^sland den 21. Juni 1802, samt i Synodalforsamlingen i Reykja-

1802. Cancell. 2. Departcm. Registr. II, 252 (1801, Nr.'

Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1801,

• 373-374 Schou XIII, 334-335. CoJl. Tid. 1801, S. 771-
772 ~~ Islandsk: kort Udtog i Minnisverb Ti&indi III,

134^
135.

f^LAKATj hvorved Uberettigede forbydes at bære
^^^danne Klædedragter, som af Kongen ere aulhori-

^^^^'ede til Uniformer for civile eller mililaire Embeds-
^^"t^, samt at bruge Epauletter eller Skulderbaand af

^oget Slags.

Christian den Syvende &c. G. V., ,at endskjondt

er en Seivfol^e, at de Klædedragter, eller andre

*iinaerke]sestegn, som af Os ere foreskrevne og autho-

^»serede for Vore civile eller mililaire Embedsmænd,
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\801. ikke maae bæres af Uberettigede: saa finde Vi dog

passende, offentligen at kundgjore Vor Villie i denne

flenseende, paa det at Ingen skal kunne undskylde sig

med Uvidenhed. Vi befale derfor herved:

i) At ingen Uberettiget maa bære saadanne Uni-

former, som Vi have bestemt, eller herefter finde for

godt at foreskrive, enten for de Miiitaire af Vor So; og

Lrmd-Etal, eller for Andre Vore Embedsmænd. I Til-

fælde af Overtrædelse straffes den Skyldige med lOO

Rdlrs Boder til Fatligvæsenet; hvilke Beder fordobles,

saa ofte Forseelsen igjentages. 2) Saa skal det og

være forbudet Enhver, som ei af Os har Befaling eller

Tilladelse lil at bære Epauletter, at bruge enten saadanne

eller andre Slags Skulderbaand, være sig af Guld, SoW,

Silke, Uldent, arbeidet Metal, af hvad Navn nævnes

kan. Endnu mindre maa Nogen give sine Domestiqiier

• Epauletter eller Skulderbaand paa deres Livreer. Hvo

som handler herimod, straffes med det Halve af de i

1. § bestemte Boder. Og dersom nogen Domestiqi^^

skulde underslaae sig*, uden sit Herskabs Vidende og

ViNie, at" bruge ovenmeldte forbudne Klædedragter,

straffes han forste Gang med Fængsel paa Vand og

Brod i 4 Dage, anden Gang dt)bbelt, og treJie Gang

med 3 Maaneders Arbeide i Forbedringshuset. — 3)
^'

befale, at Politiemesterne paa ethvert Sted skulle vaage

over disse Vore Buds Efterlevelse, samt at de, der gjo''e

sig skyldige i Overtrædelser derimod, skulle tiltales og

dommes ved Polilieretten. lOvrigt ville Vi, at Polit'^'

mesterne skulle foranstalte denne Plakat indrykket
'

Adresse-Avisen eller de otYenlligo Tidender, hvor sa^"

danne haves, til almindelig Efterretning og Efterlevelse.

Givet i Vov kgi. llesidentsstad Kjobenhavn den 27. No-

vembr. 1801.

27. Novbr. Kongelig Resolution ang. Uniformer for Stift-

amtmænd og Amtmænd. Khavu den 27. Novbr-
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1801. ^ Colleg. Tid. 1801, S. 760-761, jevnf. S. 814. 1801.

Cancellie-Circulaire til Stiftamtmændene og Amtmændene i i^ir^'*vr'
r» ,

^ 47, J\OVDr.
Danmark under 24. og 28. Novbr. 1801, hos Fogtm. "VI. 11,

371^372, samt en anden af 1. Decbr. 1801, Fogtm. sst. S. 374.

- see Canc. Skriv. 23. Marts 1802.

Kongelig Resolution ang. Rang for Amtmæn- 4. Decbr.

^ene. Khavn den 4. Decembr. 1801 ^ — Som

Corroboration paa Kongens mundtlige Resolution til Statsmi-

nister og Præsident i Rentekammeret, Grev Reventlow CForest.

Novbr.). - Rentek. Danske Relat. og Resol. Prot. 1801,

^».399 (foran398)^ Sammes Norske Relat. ogResoLProt. 1801,

^2)Nr. 136. Colleg. Tid. 1801, S. 795. Fogtm. VI. 11, 375.

—

t^dtog i Minnisverb Ti&indi III, 136, hvor Resolutionen urigtig

dateres 4. Decbr. 1800, og anfbres som communiceret ved

*^ancellie-Skrivelse 27. Marts 1802, istedenfor ved Rentekammer-
Skrivelse af dette- Datum.

Vi have, som indbemeldt, allern. bestemt, at Aml-

^eendene i Vore Kongeriger Danmark og Norge, saml

* Vort Land Island, saavel de nuværende, som de, der

* Fremtiden beskikkes, skulle, forsaavidt dem ingen

hciiere personlig Rang er eller bliver forundt, herefter

^^^0 Rang efter Rangforordningens 3. Ciasses Nr. 9,

*stedetfor, som hidtil, efter dens 5. Ciasses Nr. 2. —
^j^ibenhavn den 4. Decembr. 1801".

Kongelig Confirmation og Fundats foi- et Fond, 4. Decbr.

•raidet Fattig-Bdrse, eller Understiittelses-Institut

for fattige Enker og faderlose Born inden Oefj ords

Sissel OgKjiibstæd. Khavn 4. Decbr. 1801. —
3. Depart. CNorske Justits-Depart.] Registr. I, 454—453

OSOl, Nr. 2026^ findes og i Afskrifter af Registr. under det urigtige

*i l^gl. Bekjendtgjbrelse 12. August 1808.

) Communicatiou af denne Resolution til Amtmændene,
Stiftamtmanden og, i Henseende til den svarende Rang-
skat, LancUbgden i Island, er givet i Pentck. Skrivelser

27. ^iVIarts 1802. Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 350- 353.
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1801. Datum 14. Decbr.). CoU. Tid. 1802, S. 6-8; Fogtm. VI. Uj

4. Decbr. 378-381. Rubr. i Minnisv. Tib. III, 135 (under urigtigt Datum

12. Decbr., som skal være Datum af den Cancellie-Skrivelse, hvor-

med Confirmationen er oversendt til Island, skjondt denne Skrivelse

ikke findes i CancellietsBrevbog). — Her er til Sammenligning

benyttet en af Sysselmand i Oefjords Syssel Eggert Briem veri-

ficeret Afskrift af Originalen, som er Udgiverne veivilligen med-

deelt af Amtmand Havstein. — Ifolge Amtmandens Beretning

20. Oktbr. 1 853 var Fondet voxet op til953Rd. 27Sk. (i Slutningen

af Åaret 1854: 1018 Rd. 62 Sk., jfr. ,,Nor&ri" 1855, S. 41, 45).

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at eftersom hos

Os allerund. er bleven ans5gt og begjært Vor allern.

Confirmation paa den af Sysselmand Jon Jacobsen og

Kjbbmand Friderich Lynge af Oefjords Syssel i Vort

Land Island den 23. Septbr. 1787 oprettede og herhos

in originali vedhæftede Fundation for en saakaldel

Fattig -Borse for nødlidende Enkér og faderidse Born

inden Oefjords Syssel og KjObslæd, af hvilken Funda-

tion i Vort Danske Cancellie findes en ligelydende Gjen-

parl: da ville Vi denne Fundation udi alle dens Ord,

Clausuler og Punkter, saaledes som ' den her findes,

allern. have confirmerel og stadfæstet, saa og hermed

confirmere og stadfæste samme, forbydende Alle og

Enhver herimod, eftersom foreskrevet staaer. at hindre .

eller i nogen Maade Forfang at gjcire. Givet udi Vores

kgl. Residentsstad Kjbbenhavn den 4. Decembr. 180^

[ad mandalum].

Fundation for en til videre saakaldet Fattig- Borse

for nbdiidende Enker og faderidse Bdrn inden Oefjords

Syssel og Kjdbstæd, oprettet af John Jacobsen, Syssel-

mand, og Friderich Lynge, Kjdbmand, Aar 1787.

Motto.

Versagte ich den Armen

Wornach er sich sehnete.

Und marterte ich die Augen

Der Wittwen^ ass ich meinen

Bissen alleinj und ass der Waise

Der Waise nicht davoni
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Von meiner Kindheit <801.

Durftige ein mitleidiges Her« 4, Decbr.

An wuchs er bey mir auf^

Åls wenn ich sein Vater ware.

Und von Mutterleibe an

War ich der Trost der Wittwe.

Hjob Cap. 31j V. 16.

Ikke for at brillere paa Oldtidens, mindre Med-

*^*§es Bekostning, ved vor Forsynlighed, eller muelig

Opfindelse af noget Nyttigt dg Godt, som paa Nord-

*^Qdet (i Island) ikke forhen har existeret; — hellerikke

al scige Medborgeres fortrinlige Agtelse og Ære,
^^ti ædelmodige Handlinger — kort, i intet andet Oie-

'^^^j end efter vort Hjertes Bydende at gavne Efter-

^^^gten, især de Trængende, saavidt vor Evne tillader,

vi Undertegnede ere blevne enige om at op-

l'eUe et lidet Fond for fattige Enker og faderidse Bom
^ Oefjords Kjobstæd og Syssel, ved nemlig modo Con-

^-^sctus at forbinde os indbyrdes til, aarligen al yde

lægge til Side i forbemeldte Henseende, saalænge

^^synet under os Liv og Evne, en liden Summa Penge

for sig, og betjene vi os for del forsle af en for-

^^8lt?l Blik-Borse, som vi endog ville henstille offentlig

Handels-Boutique her i Oefjords Kjobstæd til ogsaa
^^tJres

frivillige Bidrag. — Denne Borse ville vi en-

S^'^S om Aaret aabne og eftersee, og over samme holde
^n liden Conto eller Cassa-Bog, hvori Borsens Indhold

^^rgang ordentlig indfdres. Men naar dens Capital er
^oxen

til 200 Rd. og derover, ville vi formaae Stedets

^'st, eller en anden brav Mand af den geisthge

^^^) at tiltræde som Meddirecleur, os om den Ene
af os forinden skulde ved Ddden afgaae eller i andre

^der forhindres fra at vedblive som Directeur, ud-
^^Iger den Efterlevende eller Vedblivende en Ånden i

Sted, af samme Stand, til Meddirecleur, hvilkel vi

mdeles ville stedse skulde iagttages saaledes , al

»rectionen, endog efter vores dodelige Afgang, altid
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1801. bestaaer af en civil og en geistlig Embedsmand, samten

4. Decbr. Borger og Handelsmand her i Oefjords Kjobslæd, hos

hvilken sidste ogsaa Barsen bor staae og bevares.
—

'

Naar Borsens Capital er voxen til 250 Rd., bekoster

Indretningen selv en forsvarlig og durable Borse, helst

af Kobber, med trende Hængelaase for samme, hvortil

de trende Directeurer bekomme enhver sin Nogle. —
Fra den Tid af (og endog for) skulde Borsens Penge,

om mueligt, gjOres frugtbringende, dog med mueligste

Præcaution i Henseende til skadesløs Betaling, om Pen-

gene udsættes paa Renter eller deslige. — Imidlertid

er det dog vores Intention, al der af denne Borse ingen

betydelig Hjælp ydes forend sammes Capital er voxen

til 500 Hd., med mindre hcii Ncidvendighed det ud-

kræver, som indtræffende Uaar, Hunger eller Dyrtid,

da dog af Direclionen i Forveien gj^res Bestemmelse

over det nodvendig behovende Udlæg og Assistence,

grundet paa Sognepræsts og Repstyrers Attester, i de

ventilerende Poster, med Omstændigheder. — Naar nu

det Halve, eller 250 Rd., er voxen og indsandet, skulle

vi, eller Eftermænd, allerund. ansoge Hans kgl. Maj*-

om denne Fundatses allern. Gonfirmation, samt at det

især maatte H. kgl. Maj*, allern. behage at forunde eg

fastsætte:

1) At det maatte være Indretningens Directeurer

lilladl, offentligen at udsætte Borsen til Enhvers frivilligt

Bidrag og Gaver, som maatte have Lyst til at fremme

de Fattiges og Trængendes Tarv og Nytte med os, eg

at denne Tilladelse allern. maatte fremdeles, ja in pe^*'

peluum, forundes, paa det vores Oiemed med Institutet

kunde i Fremtiden (vil Gud) erholde den mueligste Til-

væxt og Yndest. — 2) At naar de 500 Rd. ere blevne

Borsens Eiendom, maae samme derefter ikke rores,

men disses Renter skulle da, saavidt Behov gjores, an-

vendes til Understøttelse for fattiae Enker og faderlose

Born inden Oefjords Syssel og Kjbbstæd. — 3) At In-

stitutet maatte allern. forundes den samme Prioritet og
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andre Rettigheder, som Fattiges Penge i Almindelighed 1801,

iiyde efter Loven. — 4) At denne Indretning maa ind- 4. Decbr.

l>efatles under Amtets Inspeclion, som andre Ting Fat-

^*8væsenet belræffende, efter Amtmandens Instruclion,

samt Lovene. — 5) At det maa være Direclionen ufor-

^iieent at ejore andre eller flere Bestemmelser efter

Tidernes Leilighed, end her ere berorte, forudsat at

ere med Institutets Velfærd og vort havte Oiemed
og Princip overeensstemmende. — Naarnu dette, efter

allerund. Forhaabning, er blevet erholdt, forventes at

Fattig -Borsens Direction, uden al vi videre behove at

foreskrive nogen sære Regler, vil efter bedste Skjbu-

^f'nde, i og efter vor Levetid, overeensstemmonde med
vore forberorte Bestemmelser, anvende denne Bårses

Midler til at lindre fattige Enkers og faderlcise Bdrns

v^d paalidelige Attester bevisende liaarde Kaar inden

Sysselet og Kjtibstædet, om sammes Indbyggere skulde

* Tiden saaledes tillage, at der iblandt fandtes ogsaa

saadanne Fattige, som her ere omtalte. — Navnet be-

Iraeffende ville vi bestemme, at indtil Bijrsens Penge
ere blevne fulde 500 Rd. beholder delte Institut saavel

som Borsen selv Navn af: (^Nodlidende Enkers og fader-

løse B(5rns inden Oefjords Syssel og Kjobstæd Fattig-

ti(3rse"; men efter den Tid cinskede vi det benævnt

^^ed: j^Understotlelses-Instilut for fattige Enker og fader-

'^se Bom inden Oefjords Syssel og Kjobstæd". —
^tnidlertid beroer det paa vort eget Godtbefindende,

hvorvidt vi saadanne vore Bestemmelsar, især delte

^aandskrift, for Fremmede ville bekjendtgjore, inden

foranmeldte Tidspunkt, at den kgl. Confirmation soges,

^nstitutet er, som sagt, voxet til i det mindste 250
Rd, — Delte til Bekræftelse have vi hossat vore bruge-

^jge Signeter og egenhændig underskrevet vore Navne.

Oefjords Kjobstæd den 23. Septbr. <787.

J. Jacobsen. F. Lynge.

(L. S.) (L. S.)

1
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^801. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

5. Decbr. Stephensen, ang. Tilladelse for Landphysikus og

Åpothekeren at flytte fra Næs til Reykjavik-

Khavn den 5. Decembr. 1801. — CanceiLs. Pe-

p£(rtem. (Norske -Justits-Departem.) Bievb. 1801, Nr. 1500.

P. M. Foranlediget af Hr. Stiftbefalingsm/ Skri-

velse under 30. Septembr. sidsti., med derhos fulgte

Promem. fra Apotheker Wigfusen, hvori han Onsker at

maatté, til Fordeel saavel for sig selv som Andre, ned-

sætte sig i Reykevigs Kjobstæd, hvilket Landphysikus

Svendsen for sin Person o^saa altraaer, skulde man

herved tjenstligst have Dem tilmeldet, at det saaledes

Oms(jgte paa Grund af de andragne Omstændigheder*

bevilges for dem begge. Det kgl. Danske Cancelli^

den 5. Decembr. 1801.

5. Decbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf Ste-

phensen, ang. Testamentering af Gods. Khavn

den 5. Decembr. 1801. — Canc. 3. Depart. (Norske

Justits-Departem.3 Brevb. 1801, Nr. 1501.

P. M. Thorlakur Bessason af Krosshjaleigu inden

Scindre-Mule Syssel har i en til Cancelliet indkommen

Ansogning anholdt om , at Ingibjbrg Antoniusdattcr

maatte indsættes som eneste Anving efter hans Dod,

ifald han ingen Bdrn efterlader sig, men i modsat Fald

at hun maatte erholde V4 Part af hans hele Efterladen-

skab, over hvilken Ansogning Hr, Stiftbefalingsm. under

23. Septbr. sidsti. har afgivet Deres Erklæring.

1 Anledning heraf skulle man tjenstligst have Dem t*^'

') I Stiftamtmandens omtalte Skrivelse bemærkes, at Land-

physikus allerede under 24. Januar 1793 havde foreslaaet

at flytte til Byen Reykjavik, og da Byen nu havde 1*^

Gange stcirre Befolkning end den Tid, og Forflyttelsen an-

saaes at være saavel til Byens zom Publikums Bekvemme-

lighed, anbefalede Stiftamtmanden nu Forslaget.-
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^^^Idet, til videre Bekjendtgj^relse for Supplikanten, at 1801.

^3ar han ved et lovformeligt Testamente indsætter for- 5. Decbr.

nævnte Ingibjorg Antoniusdatter til sin Arving, kan ham
--^"^^"^^^

'^^^'paa meddeles Gonfirmation af Dem, dog med den

sædvanlige Glausul, at han ingen Livsarvinger efterlader

^% hvorimod den ovrige Deel af Ansogningen, nemlig
al blive berettiaet til at testamentere hende V4 Part af

Sine Midler, hvis han maatle efterlade Livsarvinger, ikke

bevilges. Det kgl. Danske Cancellie den 5. De-

^^n^br. 1801.

Forordning ang. nogle Personer, som ikke 1802.

^aae fore Sager. Khavn den 8. Januar 1802.^™'-
Findes ikke at være publiceret i Island, men er dog her

l^ptaget som et til Processen henhorende almindcHgt Lovbud,
Jevnf. Canc. Skriv. 27. Febr. 1838. Canc. 2, Depart. Registr.

(1802, Nr. 21). Original -Aftryk hos Schultz. Coll.

1802, S. 20-22. Qvart-Forr. for 1802, S. 4-5^ Schou
^UI, 374-375.

PoRORDNiKGj som forbyder dem, der staae i visse

'^Es Forbindelser med Retlens-Beljente, at fore Sager
^®d den Domstol, som af disse beklædes, m. v.

Vi Chrislian den Syvende &c. G. V., at ligesom

^*^skaffenhed, i Forening med tilstrækkelig Kundskab

Lovene, ere de væsentlige Egenskaber, Vi fordre

® dem som Vi betroe Dommer-Embederne, saa ville

Vi
.

at de, der fore Sager for Andre, ei maae staae

saadan Forbindelse med de vedkommende Bettens-

Jente al derfra kunde s:ives Anledning til Tvivl om disses
tt ^

partiskhed, og saaledes den Tillid svækkes, med hvilken

Hver bcir kunne henvende sig til Domstolene med
Anke eller sil Forsvar. I Overeensstemmelse med

^nne Grundsætning befale Vi herved Folgende:

^) Del skal være forbudet Knhver, som er Fuld-

H^^B^ig hos en Dommer, eller paa anden Maade gaaer

tilhaande i Embedsforretninger, at befatte sig enten
sknfilig eller mundtlig med Sagforelse for nogen Pari,
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4802. ved den Ret, som beklædes af den Dommer, hos hvilken

S^'januar
tjener. — 2) Paa lige Maade forbydes del alle

Skrivere, saavelsom disses Fuldmægliger eller Beijent?;

at fore Sager enten for den Ret, i hvilken de ere be-

skikkede som Skrivere, elier for nogen anden Rel, som

er underordnet den Overrel, i hvilken Skriver-Embedet

af dem forrettes. — 3) Denne Regel skal ikke indskræn-

kes til de egentlige Thing-Sager alene, men ogsaa være

gjældende i Henseende til Skifter og enhver anden

Forretning, hvor Tvistigheder imellem Parter kunne finde

Sled, og Rettens Dom eller Kjendelse æskes. — 4) Der-

som nogen Prokurator er Fuldmægtig hos DommereHj

Skriveren eller Skifteforvalteren, eller han gaaer Nogen

af disse tilhaande i deres Embedsforretninger, da skal

han, ligesaavel som deres andre Betjente, rette sig efl^*'

denne Anordning. — 5) Dommerne skulle nciie vaage

over, at foranfcirte Vore Bud adlydes. I Tilfælde

Overtrædelse skal den vedkommende Dommer eller

Rettens-Betjent straffes, forste Gang med 50 Rdlrs Boder

til Stedels Fallige, anden Gang med dobbelte Boder,

og tredie Gang have sit Embede forbrudt. De ovrige

benævnte Personer straffes med 20 Rdlrs BOder tf

Fattigkassen, hvilke fordobles saa ofte Forseelsen igjeP'

tages. Hvorefter alle Vedkommende sig allerund. have

,
at rette. Givet i Vor kgl. Residents- Stad KjcibenhavD

den 8. Januarii 1802.

3. Febr. Kongelig Resolution ang. Forklaringerne ved-

kommende Arveafgiften. Khavn den 3. Februar

1802. — I Forestilling 26. Januar foreslaaer Rentekam-

meret, at de befalede Fortegnelser og Forklaringer, som skul

afgives om den ved For. 12. Septbr. 1792 paabudne Afgift

Arv, maatte, til Lettelse for Amtmændene, indsendes kun een-

gang om Aaret. — Rentek. Danske Relat og Resol. Protok-

1802 A, Nr. 31; sammes Norske Relat. og Resol. Protok. 8^,

Nr. 7.

Efter de Os foredragne Onislændiaheder bifalde
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' allern., at, i Henseende til de attesterede Fortegnel-

eller Forklaringer, som indsendes til Vort Rente-

^aniQier hvert Aars 14. Januarii og 14. Julii, om den

For. af 42. Septembr. 1792 paabudne Afgift af Arv,

tilfalder Andre end Ægtefælle, Livsarvinger, Fader,

^oder og dem, som med hende arve, træffes for Vore
*8er Danmark og Norge med underliggende Lande for

^Kitiden den Forandring: at bemeldte Fortegnelser
^^*er Forklaringer ikkun indsendes een Gang aarlig,

Nemlig
ygjj hvert Aars Udgang. Men iovrigt skulle

l^edkomtnende Øvrigheder ved Skifteprotokollernes aar-

Revision noie paasee, at bemeldte Afgifts Aflevering
stedse skeer til de forhen anordnede Terminer. Og
^ver Vort Rentekammer ved Circulairer til Ovrighederne

'^ekjendtgjcire denne Vores Resolution. Kjbbenhavn

3. Februarii 1802.

Reskript til Stiftamtmand Stephensen og
iskop Vidalin, ang. Eftergivelse af en fratrædende

J^aests Gjeld til Mosfell Kirke. Khavn 5. Febr.
o02. — Canc. 1. Depart. Registr. II, 8 C1802, Nr. 28).

^^andsk: Rubr. i Minnisverb Ti&indi III, 13.5.

^
Christian den Syvende &c. V. S. B. Eftersom

astor Emeritus John Hansen \ forhen Sognepræst til

sieldt i Island, hos Os allerund. haver anholdt om,
^aatte eftergives den Gjeld af 67 Rd. 88 Sk., som

^

n Ved Fratrædelse fra sit Embede er bleven skyldia

bemeldte Kirke:

*^'ærins
E

— og I udi eders derover afgivne

som Os ligeledes allerund. er bleven fore-

set, have oplyst, at Supplikanten i sin Beljeningstid
ar opbygt og ved sin Afgang fra Embedet afleveret

^osfeldt Kirke i antagelig Stand; at denne har lilslræk-

Formue til dens Reparation, og, inden den behdver

^- e. J6n Hannesson.

^ 35

5. Febr
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at ombygges, rimeligviis vil have såralet den dertil for-

ncidne Summa; samt at Supplikanten, som savner det

allernOdtcirftigste til Livets Ophold, umuligen kan' betale

sin Gjeld til Kirken: — saa give Vi eder hermed t'l'

kjende, at Vi, efter foranforte Omstændigheder, allern.

ville have Pastor Emeritus John Hansen fritaget for

betale de 67 Rd. 88, SL, som han ved Fratrædelse fra

sit Embede er bleven skyldig til Mosfeldt Kirke i Island-

Derefter I eder allerund. have at rette, og Vedkommende

Saadant til Efterretning at tilkjendegive. Befalende

Kjobenhavn den 5. Februarii 1802.

13. Febr. CancelHe-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf Ste-

phensen og Biskop Geir Vidalin, ang. den fo^'

henværende Skål Kirkes Forstrandsret. Khavn

den 13. Februar 1802. — Canc. l. Departem. Brevb-

1802, Nr. 168.

P. M. Det er Hr. Stiflaratrn. og D. Hciiærv. bekjendt,

at Eierne af den ved Vulkanen iAaret 1784 afbrændte

Gaard Skaul med den derpaa værende Kirke indeo

Skaptefjelds Syssel have formeent sig berettiget til
det

Vrag af Eeg, Gran eller Fyr m. m., som maalle opdrive

saavel paa det af bemeldte Gaard tilbageblevne lic^^^

Stykke Lands Forstrand \ som paa den Kirken forben

tilhorende Gaard H61mar, der med fuld Eiendomsret er

') I Rentekammer-Skrivelse 13. Juni 1789 til Stiftamtmand

Levetzow C^sl. Copiebog Litr. X, Nr, 1812) hedder

det: at der ikke kan haves Noget imod, at Skål Kii'k^^

forrige Eiere, Jon Vigfusson og Bjarni Bjamason, nia^

overlades den fra Jordbranden overblevne Skål Kirkes Jo

H61mar, men derimod have de ingen Adgang til Betahnn

for Ornamenterne og Instrumenterne j dog i Betragtning

af deres udviste Flid ved at redde disse, kan de vente &^

blive godtgjort af Langholts Kirkes Indkomster hvad

beviislig maatte have tilgode hos den afbrændte

Kirke 5 hvorhos bemærkes, at denne Kirke skulde hav^

haft en Beholdning af omtrent 33 Rd,
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^em lilstaael; hvorimod Sysselmanden troer sig befoiet

at ansee forbemeldte Strandretlighed som det ovrige

^^»^oprielairgods i Landet m. v. —
- 1 denne Anledning

skulde man, lil behagelig Bekjendlgjorelse for Vedkom-
mende, herved tjeuslligst melde: at dette Collegium

*^older for, at den ovennævnte Retlighed til det paa
*^en afbrændte Skauls Kirkes Grund opdrivende Vrag

Eeg, Gran eller Fyr m. v. tilkommer Sysselmanden,
^a denne Ret ikke kan ansees ved Forordn, af 3. Maji

'*650 og Plak. af 4. Maji 1778 at være tilstaaet Kirkerne

P^a Island uden til deres Vedligeholdelse, hvilket nu
ikke mere her kan være Tilfældet, efter at Kirken er

Nedlagt. Men iOvrigt vil dette Sptirgsmaal, i Tilfælde

Gaarden Skauls Eiere troo sig foranledigede til Scigs-

^''^al desan'i*aaende, blive at afaifire ved Landslov o"

^'r da denne Resolution ikke dori skal være til Hinder.,

kgl. Danske Cancellie den 13. Februarii 1802.

Rentekammerels Conditioner for Salget af is. Marts.

Bolnm Bispestols og Skoles Godser. Khavnden

Marts 1802. — Den islandske Text er ikke ind-

i Rentekammerets Copieboger, men trykt og publiceret i

'Original- Aftryk paa et Ark i Folio og sendt til Island ved

Rentekammer- Skrivelser 18. og 23. Marts 1802 (see nedenfor
^- ^50 Anm. 1, jevnf. Minnisverb Tibindi III, 136, hvor det,

udentvivl ved en Feiltagelse, hedder, at Conditionerne ere
sendte

til Island ved Canc. Skriv. 23. Marts). - Den danske
findes i Rentek. Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 330; ligeledes

^^t^heftet kgl. Resolution 2. Mai 1804 i Rentek. Norske Relat.

°g Resol. Prot. 85, Nr. 66, men er ingensteds f«r trykt.

^^Hmålar, eplir hverjum H61a biskupsstéls jarba-

skal seljast.

^^Qs koni^nglegrar Majestatis til Danmerkur og
^^''Ggs (Scc. &c. Depiiterabir og Committerabir { Renlu-

ammer-Collegio, gjbriim vitanlegt- a& eplir konénglegri
^^Iran. skipan skal allt ])'dh jar£ag6z, sem hi'ngabtil hetir

^»Iheyri H61a biskupsståli og skéla, samt biskupsekkj-

35«
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i802. unum, af }}efm Commissarier, setn allran. eru skikka&i''

13. Marts, ti! nb verbloggja (taxere) a)lt jarbagoz å Isiandi, upp;

bj6bast til solu enum hæstbjobandi , meb eptirfylgjaod*

skilmalum:

\) Strax eplir ab Commissarierne hafa fengib allt

J)ab ab vita, sem |)énab getur j)eim til upplysi'ngar vi^

jarba verblegging (Taxation), skal uppbobib ske å

stobunum, ån tillits til jarbanaa nii haldias dyrleika.
—

"

2) pdu hæslu bob koma undir hans konungl. håtignar

aliran. sam|)ykki, jiareb kaupandinn eba enn hæstbj(3fe-

andi ei få fyrri eignarrétt })artil, en hiin er inn komi"-
r

Hans kondnglegrar majestalis allranåb, liriausnar hérupp^

må væntast næsta år eptir. — 3) pAu busellu plåz eba

hjåleigur, sem bygbar eru ur heimajorbunni, verba,

l^ær hafa afmarkab land, uppbobnar hver fyrir sig.

4) Af kaupverbinu mcga, hver sem helzt er hæslbj*^^'

andi, -/a partar standa i jorbunni, meb \>yi molij ab 1)3''

af svarist 4 pro Gento årleg renla, en ef leigulibinn

hæstbjobandi, og verbur eignarniabur jarbarinnar, g^^^*

honum så frestur, ab hann af j^eim ^3 parti verbsins,

sem abrir kaupendur strax skulu betala, l)arf fyrst eptii*

3 år libin ab betala helmmg Jjaraf, eba Ve part af ^^^^

verbinu, og siban^ ab obrum Sårum libnnm, hinn annan"

Ve part af ollu kaupverbinu. p6 stendur \)ah kaup-

andanum i sjålfs valdi ab hetala meira, eba allt kaop'

verbib, ef honum svo |)6knast. — o) Leigulibar, sem

til eignar J)eirra åbyhsjarbir, eru i 6 år fn'ir ab betaia

skall af ]3oim. — 6) I \rdu fyrstu 3 år, eplir ab Icigi^"

libinn er orbinn eignarmabur sinnar åbylisjarbar, verbui"

honum eplirgefib svo mikib af kaupasummunnar rentuuij

sem ^ær eru hærri en su landskuld, sem hann åbu^*

målli svara; somuleibis, ef hann inna'n |)essara l)rig&)^

ara betalar kaupverbib, eba nokkub af Jjvi, verba honun^

gotlgjÉirbar rentur af l)vf, sem hann svoleibis betala'^

hefir. — 7) Ef leigulibinn, sem verbur hæstbjobandi

sinni åbylisjorbu, å sjålfur abra jorb til, åh'zt hann sem

Iramandi kaupandi, nema svo sé, ab hann afsali iibrum
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t>essa eignarjorb sina, og ab ^eim eina kosti verbur 1802.

^ann abnj6tandi })eirra gobkjora, sem kaupandi leigu- 13. Marts.

'i6utn eru heitin. — 8) Somuleibis missa leiguli&ar Ijeirra

§8eba, sem lofub eru i §§ 4, 5, 6 og 7, ef Ipelr aptur

s^lja
l)å jorb {)eir keyptu, fyr en så timi er umiibinn, å

^verjum kaupandi leigulibum er})essi léttir eptir låtinn. —
^) Oli j)au kdgildi, sem a g6zinu eru, biskupsstéinum eba

skolanum lilheyrandi, uppbjébast ulaf fyrir sig, og{)å sam-

ty^ki uppå sdluna er innkomib, skal betalingurinn strax

greibastj nema svo 3é, ab sa å j(3rbunni b\iandi,leigulibi bafi

venb hæstbj6bandi })eirra kiigilda, sem a nefndri jcirb

*^^^) t)a ma (kugilda-) verbib leggjast til jarbarinnar kaupa-

sumrnu, og meb t)ess utsvorun gefast frestur ab Hku
skapi. — io) Fost kilgildi skulu å J)essu gozi aldeilis

^^''a afskciffub, utan kirkjukiigildi , sem framvegis eins

bingablil skulu vib haldast å J)eim jorbum, sem J)au

^^^h tangab til J)ar å verbur gjorb cinnur råbstofun. —
i>egar leigukugildi innsetjast å J^etta goz, skal J)ar i

^^§a ser fyrst um sinn
,

og })ångablil obruvisi verbur

t^rum bobib, eptir |dvi' sem skipab er i Iclgunum; og

^^3b kijgildatbluna ahrærir, eptir [)vi sem landsdrottinn

^8 leiguiijiinn koma ser saman um. pessi samrungur
skal J)essvegna meb berum orbum standa i jivi bygg-

**^garbréfi, sem leigulibinn méltekur, somuleibis skal

*^y§8ingarbréfib endast meb })vi' atkvæbi, ab J)etta skuli

•*^^oleibis gilda. J)ångab!il bbruvisi vorbur J)arum bobib. ^

—

Renturnar af kaupasummununi skulu reiknast fra
,

tess ars fardbgum, sem sam})ykkib uppå bobib inn kemur,

fylgir l^araf, ab framandi kaupendum aptur å moli

^'""^^lur landskuldin frå sbmu tib. — 13) Konunglegt

^^salshréF fyrir jbrbunum verbur strax næsta år eptir

^'^gefib ^eim leigulibum, sem urbu hæstbjobandi, t)å l}ess

t^skab, og bbrum kaupendum l)egar V.i partur kaup-
^^i'bsins er betalabur, og landf6getans kvitterfng J^ar-

fyri r er innsend til rentukammersins. — 14) Allir |)eir

girnast ab-verba eigendur einhverra j^essara jarba
'^ega vera til stabar vib auctionirnar, eptirbob verba

h
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1802. aldeilis ekki anlekin. Renlukammeret ^^nn 13. MarW

13. Marts. 180:2 ^

CoNDiTiONEn for Holums Bispestols og Jordegodses

Bortsælgelse, .

Hans kongelige Majestæts til Danmark og Norge p- P-

Præsident, Deputerede og Committerede i Rentekammer-

Collegio gjbre vitterligt: at efter kgl. allern. BefalinS

') Ved Rentek. Skriv. 18. Marts (Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 397)

tilstilles Commissarierne 1500 Exemplarer af de trykte Con-

ditioner, med Ånmodning om efter Overlæg med Amtmanden

at foranstalte dem almindelig bekjendtgjorte , samt u"^^^

Paategning paa samme bestemme, saavel hvilke Jorder

blive at bortsælge, som paa hvad Tid paa ethvert Thi^S"

sted". Ligeledes skulde de anskaffe Auctions-Protokolle'*?

indrettede i Henhold til Conditionernes 6. og 7, §, og

indsende disse Protokoller til Kammeret samme Aars Efter-

aar, ledsaget af deres Betænkning om Budenes Antage-

lighed. — Ved en Skrivelse til Amtmand Stephan Thor-

arensen s. D. (Isl. Copieb. sst. Nr. 398) underrettes han

om den foiede Foranstaltning, samt overlades 'at lade op-

tage en Forretning over alt hvad Inventarium eller Lt)sc>re

der maatte findes ved Bispestolen eller Skolen, og derefter

foranstalte det ved Sysselmanden bortsolgt ved' offentlig

Auction, og Betalingen derfor erlagt til Landfogden. Me*i

Hensyn til Indbetaling' af Kjcibesummer og Renter f*^^

Jordegodset, anmodes Amtmanden om at indsende Forslag

til de derhen hilrende Foranstaltninger, og med Hensyi^

til Indtægterne af Godset formentes, at de indtil Fardag

1802 henhorte under Aarets Regnskab, men fra Fardag

skulde hvert Ombud sættes særskilt under Administration^

indtil Salg skeer, og Administrations-Regninger, attesterede

af Amtmanden, indsendes til Kammeret med verificerede

Afskrifter af Bispestolens Jordebog for hvert Ombud, sarnt

Landfogdens Qvitteringer for Betahngerne. — Ift^lge
et

andet Sted i Rentek. Copiebog skulde 300 Exemplarer af

Auctionsconditionerne være sendte til hver af Amtmændene

og 900 Exempl. til Matrikel -Commissionen ved Rentek-

Skrivelser 23. Marts (Copieb. sst. Nr. 345-348).

1
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skal alt det Jordegods, som hidtil haver lagt til Holums 1802.

^'spestol og Skole, samt Bispe -Enkerne, ved de til at 13. Marts,

^axere alt Jordegods i Island allern. befalede Gommis-
saner opraabes ved Auction til Bortsælgeise til den

^^^istbydende, paa følgende Vilkaar:

^) Opraabet skeer paa Thingstederne, strax efter
a^ Commissarierne have indhentet de til Jordernes

^axation fornodne Underretninger, uden Hensigt til hvad
^y^hed Jorderne for »ærværende Tid ansees at staae
foi*. — 2) Det hoieste Bud beroer paa H. Maj*" allern.

^PPi'obation, da Kjoberne eller de Hbistbydende ikke,

(orinclen samme indlober, sættes i Besiddelse deraf, og

H. Maj*' allern. Resolution forventes det næstpaa-

'^^'gendeAar.— 3) Bebygte Pladser eller Hjaleier, som ere

^^^agle fra en Jord, blive, naar de have særskilte Mærker,

*^Praabte for sig selv. — 4) Af Kjobesummerne maae,
^f^en Hensigt til hvem der bliver Hoistbydende, de -/s

^ele blive staaende i Jorden, imod at deraf svares 4 pro

*^ento aarlig Rente; men er Leilændingen hbistbydende

% bliver Eier, forundes ham saadan Dilation imod den
^vrige

Vfl Deel (som af andre Kjbbere strax betales),

ban forst efter 3 Aars Forlob betaler det Halve deraf,

^*'er Ve Deel af det Hele, og atter efter 3 Aars Forlob den

^"den Ve Deel af hele Kjbbesummen. Dog staaer det alle

Kj^ibere frit for, efter Forgodtbefindende, al afbetale

^^^Qj eller hele Kjbbesummen. — 5) Leilændinger, som
^Hve Eiere af deres leiede Jorder, blive i 6 Aar frie

deraf at betale Skatter. — 6) 1 de 3 fbrste Aar,

^^^^^ at en Leilænding er bleven Eier af sin leiede Jord,

Sodtgjbres ham saameget i Renter af Kjbbesummen,

samme overstiger den hidtil af ham svarede Land-

skyldj ligesom ham og, naar han inden disse 3 Aars

^oHbb betaler Kjbbesummen, eller Noget deraf, godt-

SjE^res Renterne af det saaledes Betalte. — 7) Men der-

sofn en Leilænding, som bliver hbistbydende paa den
af ham leiede Jord, eier selv en anden Jord, bliver
ban at ansee som en fremmed Kjbber, med mindre

r
I
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1802. han afhænder denne sin Eiendoms- Jord til en Anden,

13. Marts, da han i saa Fald alene nyder Godt af de de kjobende

Leilændinger tilstaaede Fordele. — 8) Ligeledes bort-

falde de Leilændingerne i foranstaaende 4., 5., 6. og

' 7. § tilsagte FordelCj dersom de igjen afhænde de

dem kjobte Jorder inden den Tid, i hvilken disse Let-

telser ere dem tilsagte, er udloben. — 9) Samtlige

Godset værende, Bispestolen eller Skolen lilhorende,

Qvilder opraabes for sig selv, og naar Approbation

paa Salget er inillciben, bliver Belbbet strax at erlægg^j

med mindre den paa Jorden boende Leilænding

bleven Hoistbydende paa de paa samme værende Qvi'"

der, da Belobel kan inddrages under Eet med Jordens

Kjobesumma, og med sammes Betaling gives Dilation

i Overeensstemmelse dermed. — 10) Faste Qvilder skal

paa dette Gods være aldeles afskaffede, undtagen om

paa en eller anden Jord skulde være Kirkeqvilder,

hvormed det da vil have sit Forblivende som hidindtil

indtil videre, eller indtil derom skulde være anderledes

anordnet. — 11) Naar Lcieqvilder indsættes paa dette

Gods, vil det derimod for det forste og indtil ander-

ledes derom maatte vorde anordnet, rette sig efter hvad

ved Loven er bestemt, og saaledes som en tiltrædende

Leilænding i Henseende til Antallet derom kan forene

sig med Jorddrolten. Denne Forening skal desaarsaS

være udtrykkelig indfort i det Leiiændingen meddelende

Bygselbrev, ligesom og dette udtrykkelig maa være saa-

ledes clausuleret, at det skal saaledes gjælde, in*^^''

derom anderledes maatte vorde anordnet. — -12) Kenten

af Kjobesummerne bliver at regne fra det Aars Fardagt

i hvilket Approbation paa Budene indlobe, ligesom egj

som en Folge deraf, fremmede Kjobere fra den Tid til-

falder Landskylden. — 13) Kongeligt Skjbde paa Jor-

derne kan forventes det næst paafcilgende Aar stra>-

udfærdigede for de Leilændinger, som ere blevne Hoist'

bydende, naar derom gjcires Begjæring, og for andre

Kjcibere, naar Va Part af Kj5besummen er betalt og
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Landfogdens Qviltering derfor til Rentekammeret ind- 1802

sendt. — i 4) Enhver, som maatte atlraae at blive Eier 13^ Marts.

9f nogen af disse Jorder, maa indfinde sig ved Auclio-

iiprne med deres Bud, da Efterbudde aldeles ikke blive

9t antage. Rentekammeret den 43. Marts 1802.

Jarbabok yfir Hola biskupsstdls jarbagéz. ,

Jarbanna nbfn

Långanes-umbob.
]- Heibarb6t

Hringver

^- Ketilstabir

^* Månåreyjar i eybi , .

2' Bångastabir
^- fmeb Fletum og

Aubbjargarstobum]
L(5n

8. Krossdalur[ieybil784-

1806]
^' Keldimes [mebEyvind-

arstobum, Keldunes-

10. H6^^^'^^.^^^^^^^

j;^' Hæringstabir [i eybi]
i^- Meibavellir'

\f Krossavik
Skinnal6nsh61mi hålfur

ifi
^^ii-veggur [i eybi] -

^- Perjubakki^
Garbur

\l'
Åland

2ft S^^^^ CLaxårdalurl .

Hvammur

dyr- Afgjald jar&anna

Iciki 1741 1802

Liindsk, LRU<l?k,
Kiig.hluiuir.

M ^ ^ ^ V al,^ ™ * •

Kiig.
Hdr ni

12 n DU 3Y2 11 OU 2
10 » H OU 1 V3

10 11 411
1
1

' n II H

n u 40 3 H 40
1 1 iVh

30 1 80 5 1 80 1

12 100 4 100 1

I) 60 2V^ ff 60

30 1 60 6 1 60 l'A
12 U 80 3 80 2

1) 40 l'A 11 60 »

12 11 40 3 i» 40 1

n 1) 40 1 % 40
u II n 60 •

40 1 40
D n » 2 M n 1

12 70 2 M 70 N

12 80 2V2 » 80 1

12 11 60 2Va 1} 60 1

n 60 2 11 60 '/i

') Ved Salget regnes dertil Hæringstabir og Undirveggur.

Afgiften af denne Jord havde bestaaet i, at Opsidderen

skulde uden Betaling færge alle Reisende over Floden J«k-

^Isaa; see Gavebrev og Fundats 24. Mai 1814* — Vabkot

eller Vatnskot, som i ældre Tider skal have været særskilt

Gaard, tilhbrende Holum Bispestol, og efter Arne Magnus-

sons Jordebog 8 Hundreder i Dyrhed, med Afgift 1571:

Landsk. 20 Al. Qvilder 3, nævnes ikke her, og hcirer senere

under Feijubakki.
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802.

Marts.
Jarfeanna nfifii leiki

Huiulr.

Åfgjald jarbanna

1741 1802

Lanilsk.

Hdr. al.
Kug,

Lniidfk.

Hdr. al.

21. Fremra-L6ii (Sy&ra-
1
« '

la n 80 2 n oU
i> 50 Vh

3

)> 50 1

» 100 100
1
1

» 40 1 n 40 H

25. Hrollaugsta&ir .... D 50 2 u u 1

26. Ey&i [me& Eyfeisseli] n 1 2 « B ]>

1 /

'/•i20 1 20 3 1 20

rnjosKaQals-umDoo.
15 1 20 4 1 20 3

120 80 2V2 80
30. Garbur [me£) Helium] 30~

1 » 3 1 3
20 A 80 2 80
10 1) 50 2 1) 50 2

•

10 1> 70 2 1) 70
20 1) 90 2 u 90
5 30 l'A n 30 1

36. Gubmundarstabir . . . 20 i) 60 3 il 60
5 n 40 2 u 40 1

12 tt 80 3 1) 80 2'A
20 1 20 4 1 20 3

20 1 20 4 1 20 3

12 i) 80 4 » 80 1

8 4 50 2 u 50
43. Brettmgsta&ir åFlateyj-

1ardal, hålfir ....
44. Jokulså [i ey&ij , . .

5 n 30 2 n 40
5 n 50 )] 50 #

45. Flatey, 'A partur
15 1) 80 2 i> 80
10 i> 40 2V2 40 1

47. Holl 1 Fjoroum .... 10 n 60 2 M 60 1

10 » 60 2'/'2 60 1

49. Svmårnes hålft .... 15 90 3 » 90 3

50. H611 i Hof5ahverfi^ . 15 11 2'A n 3

10 60 2 n 60 1

10 » 40 2 n 40 l'A

53. Brettingsta&iriLaxårdal 10 n 40 1 i> 40 1

54. Yztafell[me&FeIlsseliJ 20 1 2'h 1 V 3

55. Hof&i i HotBahverfi
b 1) n i}

D

Kaldes og i JordebSgeme „Fallandi".

*3 I Jordebogen 1571 anfores ikke denne Jord som Bisp^'

stolens Eiendom. Ifcilge Arne Magnussons Jordebog "^^^

Dyrheden 12 Hdr., Landsk. 40 AL, Qvilder 1 og

lagdes Landskylden til Msbrufells Hospital, men Qvilde*

leieme til Holum Bispestol.
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Jar&anna nbfn

Åfgjald jarbanna

1741

Landsk,
Hdr. al.

1802 13. Marts. ,

Landsk.
Hdr. al.

Hcirgårdals umboS.
56. Argerbi

Garbshorn
^8- Hjålmstabir

Hleibargarbur

^. Hlibarhagi
Hvassafell, Vs . . . .

62. Klukur
63. S61borgarh611 ....

Mikligarbur Vio meb
tveim hjåleigum . .

Samkomugerbi méb
MibgerBi -.

66. As a pelamork ....

^varfabardals umbo&.
67. Atlastabir

^8. ftorsteinstabir
69. Sandå

Klaufabrekkur Qmet)

^, kotn
Aubnir

-Drimnes

Il' Jarbbrii
1^' H611
'6. Saubanes, meb Saub-

ll*
Brattavellir .'

."

Litli.Arsk6gur ....
Hof

l^'
Sæla

ft.V
S^ængshdll

^l-
D^eli

Sd S^'^'ngstabir ......
It' Burfell

Hella

^'Ijota-umbob-
^6. Haganes efra

ftQ
f?,^ga^es nebra . . . .

Il'
Illugastabir

g"- ^eyl^jarh6n å Bfikkum
^A. Lambanes-Reykir . .

J^ambanes

o.' S^^^^stabir
Reykjarh611 (meb

Reykjarh61skoti)
. .

Kiig.

lu 1) OU OO )l DU 1 /tf

t) 100 3 II 80 1

n uU QO ti
finOU 11

30 1 n 6 1 1

20 n 100 4 H 100
20 80 2 »1 80 Vh
8 40 2 » 40 1

10 n 60 3 D 60 1

/U
<

» 1 r

>

1
I oU oo

n [ ) \ 90 373

20
\

i> 1 3

10 OU ^ ri
H OU

10 n 1> »1 40 1

20 1 1> 472 11 80 1

40 1 20 1 20 3

20 u 100 4 n 100 l'A

40 1 n 5 1 11 IV2

10 40 2 40 1

20 60 3 u 60 l'A

40 1 l» 5 1 11 27«

20 1 u 5 1 30 3

24 1) 100 4 i> 100 2
30 u 80 4 1) 80 1

40 1 60 5 1 2
10 n 40 3 11 40 IV2

20 80 4'/2 80 2

40 1 40 5 1 40 1

30 1 « 4 1 11 2

20 90 4 i> 90 2

30 1 3 1 11 2

30 1 4 1 t) 2

20 11 100 3 II 20 11

30 1 u 4 1 11 1

20 80 4" 80 IV2

30 n 80 4 80 2

20 1 11 4 1 U 2

40 1 w 4 1 n 2

30 1 60 5 1 n 2V2

30 1 i 5 1 » 2



656 CoNrnrroNER ved Holum Godsers Salg.

1802.

13. Marts. Jar&anna nttfn

Afgjald jar5anna

1741 1802

LniKlf-k.

Hdr. al.
Kug-

Lands^k.

Udr. fll.

95. H(3fn

96. Hvammur (me& 3
hjåleigum)

97. Mjtilbrig&astafeirhålfir

98. Nefstabir

99. Nefsta&akot . . , . ,

100. Lundur
101. prasasta^ir (ihe&

Hvammsreit) ....
102. M6afell
103. Skeib, me& Fossi . .

104. St6ra- ogMinni-Brekka
105. Slétta

106. Hamar
107. Reykir i Olafsfir&i. .

108. Kårsta&ir

109. E6\l
110. Kålfså

111 L6n
112. Bustabrekka
113. Hombrekka
114. Brimnes
115. Sy&ri-Å

116. Osbrekka
117. Skeggjabrekka. . . .

118. Vemundarsta&ir . . .

119. Hreppiså
120. Hcifn i Siglufir&i . .

121. Skarbsdalur(me&kot-
inu)

122. H6U
123. Saurbær
124. Råeyri
125. Sta&arholl
126. Siglunes (m. Reybarå)
127. Månå
128. Hr61fsvellir(m.l>ufna-

vbllum)
129. Dalabær
130. Engidalur
131. iivanndalir, i eyBi ' .

60
15

30

20

16
10
30
30
30
12
20
20
24
20
8

20
20
10
10

20
30
20
12
20

16
10
10
16

10
40
10

20
10

1>

ry r\
4 %

1 » 4 / T) 101/

80 3 oO
100 4 10
60 2

1 u 4 1 II

i> 100 4
u 60 3 i> 40
1

j 1 fVh 1 11

1 60 6 1 dO
1 i>

>-

5 11

AAVU
oO 3 i> oo

1
1 11 4 CAoU

100 4 n 70
1 1) 4 11

1 /^A
10(1

1 11 3'A 1 U

40 2 11 30
1 M 4 n 100

1 4 n oO
11 oO 2 u oO
i} oO 2 11

i!AoO
1 11 4 i n

1
1 n 3 1 ft

» 3 n oO
n 60 2 ii 60
1) 100 4 u 100

11 lUO 4 i> lOU
II

QO 11 RO
11 60 3 60
i| 80
ii 60 3'A 11 60
1 30 3 1 30
1> 60 40

vt n

80 4 H 80
l> 50 2V3 it 50
H 11 H U »

i'A

1

1

1

%

3
1

3
3'/^

Vh
I

1

I'A

2
2
1

1

1

1

n

1

1

1

I

2 '/-j

1

1

\'h

2

'3 i Jordeb. 1760 kaldet „Hvannadalir e6a Fanndalir", i
Jordeb.

1802 "Hvanndalur". - Ifolge Arne Magn. Jordebog havde

den^dengang (1712) været «de i over 30 Åar, og sidst v^re

leiet for 30 Al. Landsk.j dens gamle Dyrhed skal have

været 10 Hdr.

I
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JarSanna nbfn

dyr-

leiki

Iluiidr.

Afgjald jarfianna

1741

H.ir. al.
Ku-,

1802

1802.

13. Marts,

Liiiuisk.

Hdr. Jil.

}32. Vik i Hé&insfirbi . .

Vatnsendi
MfibruvelUr

135. Arnå

Sléttahlibar-umboS.

Fjall

f . Keldur
38. Heiti

Yzti.H61irm.Myrum)
140. Mibh611 (meb MÆ-

41. Hraun hålft

ui Sy?;sti-H6ii

t]f Arnastabir
Kl6n.

Geirmundarh611 . . .

ile ^^^l^usta()ir [i ey&i]
^^o- Bræbrå (meb Snorra-

HlSn; ::::::

Unkot
Målmey

Vatn
t?aun^laskåli . . . .

\t
A. . ;

Lj6tsta&ir
}°«- Gmndailand

Y^-
Spånå

Enni

let Jj^raastaBir

164. ^^^^-^
]f- Grindur

]

f • Stafn

il, - Tumabrekka

172. Bær

Heima-umboB.
Ijlfsta&ir ....

rJ- JJlfstabakot
. . . .

"6- Uppsalir,
I

•

r

I

20
20
20
10

10
20
30
30

30
10
10
13
40
20
20
10

40
20

uo
30
60
20
10
30
30
10
6
16
40
15

5
40
30
20
20
10
20
30
30
30

60

30
50

1

1

2
1

1

1

100
20
60
80
60
U

60

60
n 60
« 40
n 100
1 60
» 80
. 40
1 20
1 «

1 »

1

40
« 100

1 60
1 30
1 60

1 20 2%
100 \%

1 60 4

2 50 6

4
3
4

IV.
4
6
4

2
5

3
3

2Vi
4

4V-J

4

3
4
4

4
4
2
4
3
4
3

I)

1

1

»

1

1

1

1

1

60

10

80
60
»

60
U

60
40
40
40
60
80
40

80
40
100
10
11

60

1

2
60
50

Kiig,

a rJ CO 1

n n » 40 l>

n U 20
11 u U 40 m

40 2 u 40 V»
80 3 D 60 1

80 4 80 2

2V. 1 n 1

70 3Vv u 50 Vd

40 l'/2 u 30 72

80 3 a 40 1

60 3 1 u 1

40 2 40 1

80 2 60 V

60 2 110 1

60 27a 20
1

TI

1

1

3

1

V-s

1

1

2
1

1

»

1

1

1

1

1

IV2
2
1

1V-:

173

1

1

'1 80
I 2

)

1

1
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1802.

13. Marts. Jar6anna nSfn

dyr-

leiki

Hundr.

Afgjald jarbanna

1741 1803

Lnndsk.
Hdr. al.

Landsk.
Mdr. n\.

177. Kelduland
178. Stekkjarfletir . . . .

179. Gilsbakki

180. Merkigil

181. Mibhiis
182. Abær
183. Tinnårsel

18i. Nyibær
185. Vatnsleysa
186. L6n
187. Narfasta&ir

188. Asgeirsbrekka . . , .

189. Enni
190. Lækur
191. Kyrholt
192. Reykir
193. Saurbær .......
194. Unasta&ir
195. Skribuiand
196. Bjarnasta&ir

197. Fjall

198. Hvammur i Hjaltadal

199. Hringver
200. GarJ)akot

201. Skufstac:ir

202. Ingveldarstabir . . .

203. Nautabu
204. Kjarvalstabir . , . .

205. Kålista£)ir

206. Sleitustabir

207. Smibsgerbi
208. Svibningur

209. Litli-H611

210. Dyrfinnusta&ir . . . .

211. Svabastabir

212. Sybri-Brekkur . . . .

213. Ytri-Brekkur . . . .

214. Skatastabir

215. Skuggabjtirg

216. Bustabir

217. Bakkakot
218. Bjarnastabahlib . . .

219. Litlahlib

220. Giljar

221. liorlj<5tstabir (meb
Stafni)

222. Sybra-Vallholt . . .

223. Husey
224. Bakki
225. Krossanes
226. Långamyri

20
20
20
30
15

12

28

30
30

50
20
20
50
60
20
20
40
40
20
40
30
20
60
24
30
20
50
40
10
20
10
40
40
60
26

s

20

12

|40

10

16

15
50
20
30

[60

1

1

1)

2
1

1

1

1

U

1

2
2
»

1

1

1

o

40
60
72
50

60

20
90
90

»

90
(30

60
»

60
'

" 100
1 "

1 >'

1 60

60
50
80

1

1

1

2 »

I "

» 100
30
80
100
100

« 90
» 60

80
1 80
1 1.

1 40
100

1 60

8

4V2
2

27-;

2V2
2
5
4
5
5
4
5
5
6
4
3
6
5
3

4 V.

5
4

6'A
3
4
5
5
4

3
6
2
4
4
4

4V:
3
2
47.
2
3
2
3

3
4

4V2
3

27-^

4

1

1

1

9

II

I-
1

U

1

2
1

1)

90

40
62
72

60
F

O

90
n

m

90
100

D

90

ft

U

90
60
D

1»

k)

80
n

60
60
40
n

60
w

75
80
D

110

» 80
» 100
« 100
« 90
» 60

» :^0

1 80

1 >

1 40
- 100

1 60

2

1

2
2
U

1

1

1

2

1

1

1

1

n

1

n

1

1

1

1

Ku?-

1

1

1

1

i

o

1

I

Vh
3
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

I

1

1

1

1

i'A

r/3

1

17^

1

1

1

1

k 1'.

3
I

2

i 1
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Jar&anna nbfn

dvr-
*

leiki

Hundr.

Afgjald javbanna

1741

Lauclsk.

Hdr. al.

^27. Sybra-Skar&ugil . . .

*'^8. Marbæli

fSO. Holtakot

I^V Krithéll
^•2. Vellir

il^' Skinnjiufa
Mi?)grund

t^' Sybsta-Grund ....
^•^6. torleikstabir (me&

til' Litlidalur
'^S- Fluoumyri hålf [meb

allri "Borgarey og

2^
Eyhildarholti] . .

oT)!' Flugumyrarhvaminur
Réttarholt

•>lo
-^j^rriastabir

J^jaltastabir

oa/ "jaltastabakot[iey&i]

P.^- Prostastabir
^45. Yzta-Grund

Werå
oli* ^^amnes

Axlarhagi
1^9. Brekkukot
S?- Hofdalir

Hofstabir

5?^- Hofstabasel

o?'7 1 Hegranesi . . .

Vatnskot

g^- Keflavik

otQ ptanverbunes ....
Helluland (meb As-

otQ ^ grimstobum) . . . .

• -^gg (meb Reyiii eba
Rein)

:^akki, meb Lundey

2^^- Miklih,^ll

oqI 7ibvik(mebH61akoti)

Marbæli

26
40

60

20
40
20
60
24

60
24
100

10

20
24
60

(80

^80

40
44
24
24
10
60
25
15

/60

260.

261.

20
40
40

40

50
50
50
40
40
20
40

1

2
2
l>

1

1

H

1

60

20
60
80
60
70

1 20

4 70

1 10
u 60
1 60
ti M

V 60
2 100
9

}}

1 60
1 20
n 90

40
2 40
1 20
1

2
60
100
80

1 »

1 60

2
2
2
2
2
1

2

30
M

30

H

Kug,

4
4
5

3
4
3

3Va
3

3
2
5
u

2
5
5
4
3
4
1

5
4

4
5
3
3
3
2

1802

1802.

13. Marta.

L.imlsk.

Hdr. al.

4
4
5

6
4

5

1

2
2

1

1

u

1

1

1

2
J>

2
1

1

1

»1

D

2
1

1

1

1

2
1

2
1

2

30

60
20
60
80
60
40

1 60
1 "

3 67'

40

60
60
»

60
n

60
60
20
90
60
I*

20
30

2 60

60
« 76
n 40

1 15

20
90

70
30
»

1

2
2

1

1

1

1

1

5
1

2 Vi

1

1

1

3

2
l'h
l'A
2
n

2
2
iVi

3

1

1

1

4
1

1

2
2
1

2

I*enne Jord er kommet under Bispestolen ved Mageskifte for

%^indarstabir, iHunavatns Syssel, ved ResKr. 17. Mai 1799.

^3 saal. 1741.

O meb Torfm^ri og .Byggh6U, 1802.
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1802.

13. Marts.
Jar&anna niJfti

dyr-

leiki

Hundi-.

Åfgjald jar&anna

1741 1802

Laudsk.
Hdr. al.

Kuff.
Landsk.

Hdr. al

266. Teigur
267. Kross
268. I>ufur

269. Miklibær
270. Brekkukot (me& Graf-

' arkoti;

271. Vibimes
272. Efri-As
273. Hrafnsta&ir
274. Hrafnh611
275. H61akot
276. Torfgarbur
277. Beingarbur (i ey&i) .

278. Hålar i Hjaltadal'. .

279. Drångey^

Skaga-umbo?).
280. Hraun (Vz partar) .

281. I>ångskåli
282.

^ Kelduvik
283. Nebranes
284. Malland (Vs partar)

285. Keta
286. Kleif

287. Lågniuli [i eyoi 1802J
288. Hvalsnes
289. Br6karlækur (hålfur)

290. Selnes
291. Selå (hålf)

292. H611
293. Sævailand
294. l>ovbjargarsta&ir , . .

295. Meyjarland

S vinad als-umbo&.

296. HafsveUu (iey&il802)

297. BrandaskarB
298. Finnstabir

299. Håfagerbi
300. Spåkonufell
301. Bergstab ir

15

24
30
40

/

r
30
30
10

10
6

13 '/s

5
11

5
16
20
15

1>

a

5
10

20

10

(24

30
10

1

1

1

u

1

2
1

n

n

n

n

ti

u

n

1

n

1

n

n

1

u

2

Kug-

Å W 1

» 4 ] » Ih
4 1 s At

60 5 1 60 2

80 3 80 1

B 2 11 60 \ V3

n 6 1 60
3 1 11

1
1

80 3 u 80 ly«

1) 1>
tf

U n » 30
1/.

» u n 11

u )> 11

QO

» 1) U
»

80 l-A » 100 1

30 'h n 50
60 2 u 45
30 1 50
60 272 60 1

20 3 1 20 1

90 3 90 1

1 u n

» 3 1 » 1

30 1 u 30 72-

60 1 D 80 1

30 1 ' H 30 ri

oO 2 -
tt 60

1
1

40 3 ») 90 i

n u 1> 40 V

W 60 2

30 2 U n

30 2 H 30
40 6 U 100

'i'A
n n U 40 \

» 5 1 60 . 2

1 » 30 1
1

'3 i de ældre JordebOger anfbres hverken Dyrhed eller Afgift

af Hjemmegaarden. Taxations-Commissionen anslaaer Af-

giften til 40 Rd, aarlig, men ved Auctionen blev budt

2010 Rd. for Gaarden.

^) Denne 6 hBrte under Bispegaardenj ved Salget blev det

hBieste fiud derpaa 105 Rd.

1
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Jar&anna nofn

303
304
305

30fi

307
308
309
310

311

312
313

314
315

3^6
317

3I8

319

320
321

322
323

324
325

326

327

I^Ioland

Sæunnarsta&ir . . . .

Ytri-Ey

^uskerpi
Enni

Skrapatunga
. . .

!'

'.

i^aluskarb

Månaskål
Nijpur

l>verårclalur

Mosfell

Geiihamrar
Grund
Snænngsta&ir . . . .

Lj6tsh61ar
Hrafnabjijrg

Putstabir
Holt

S(jlheimar

Ytn-Långamyri
. . .

^ybri-Långamyri . .

Prfim
. , .

X^gdisarstabir . . . .

Hvarf

Hnausakot hålft . . .

Gafl .

328
329

330

331

332
333
334

335

336
337
338

339
340
341

342

^^sjarba-umbob.
Abalb61

Skårastabir

gjargastabir

Lith-Os
. .

^^altarnes ......
HfSrgh611

Kista.

FlHtatunga!

i^^ngukot
yaglir

^t-'&ri-As

Hraun i Flj(3tum . .

Hruthus
.

Hof i Vestari-dal, i

Skagafiibi

^ktilameistarajar&a
umbob.

g- Aslåkstabh-
^- Ivrossanes \tra (an

Nuimuh61ma)
, . .

li.

H Vr—

leiki

il uiiur.

Af

174

Landsk.

1

I-v 11

jar&anna

180

H(ir. al.

2

rv' i 1 1'

10 u «
, 1 > 30 1 /

V-i

90 M 80 oo II 100 1

24 1 20 A \f 1 11

1 h
O n 20 i 20 t

OAMJ 1 4 1 kl

Ol/ 1 30 U 1 b 1 Va
20 1 n O 1

fir

20 1 K o 1 k»
1 1 1

1 1-1

10 u 40 Q
» 60 1

1
^0 1 60 o 1 60 1

1 \I u 60 oO kl 60 1

90 1 kl 4 1 1
40 2 n

1 60 2
90 1 n 1 1

90 1 H 1 H 2
10 kl 60 60 1
10 n 60 Q

ij 60 1

90 1 M O 1 u
1

40 1 60 D 1 60
20 1 5 1 II

10 M 60 4 kl 60 1
1 i\ H 60 QO II 40
10 U 60 3 u 60 1

20 U 90 3 H 90
A u II 1) l> 20 1 1 /

1 72
u u U %

i

30
1 70 / 1 20 2 72

1
u H 50 1

1

9

i> 60 A
}t 60 2

10 n 80 3 60 1 'A
ID 11 60 4 é 60 1

m 100 4 U 60 1
1

24 1 » 4 90
16 4 u 100 2

^60
3 u 8 2

' 6
u M II

\

24 n yu 3 D 90 l'A
60 2 60 6 2 » 3

(60 2 60 6 2 60 6

40 1 90 4 1 90 2

30 1 4 1 2

30 1 60 4 1 60 2

1802.

13. Marts.

36
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1802.

13. Marts.
Jai'banna iicifii

dyr-

leiki

Huudr.

Afgjald jar&anna

1741

Hilr.

345. Efstaland
346. Efstalandskot . . . .

347. Steinstabir

348. H(51ar meb Tofuger&i
(en ån l>verårdals)

349. .Engimyri
350. BuÉarnes
351. Myrkårdalur

J36
34

20
20
20
20

1 30
» 50
1 80

1 «

1

1 "

1 «

5

2V-i

6

4
5
5
5

180^

ll(\r.

1 80

1 80

« 110

] »

1 »

» 80

Klip-

3'A

1

2

18. Marts. Rentekammer-Skrivelse til Jordtaxations-Com^

missionen i Island, ang. fflodificationer i ReglefD^

for Matrikuleringen. Khavn den 18. Marts 1802-

— Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 396.

Ved de Herrer Commissariers Skrivelse af 14. Au-

gust f. A. have vi modtaget Taxerings- Protokollen f^*

Kjose Syssel, og efter at have igjennenagaaet sanioi^'

samt overveiet de af Gommissarierne anfdrie Grunde

for at Gommissionen har afveget fra en og anden

de "ved Instrucliouen foreskrevne almindelige Regl^**>

bifalde vi aldeles de af Gommissarierne antagne B«?'

stemmelser, ligesom vi og overlade til samme, hvbr ^

elier andet Tilfælde maatte gjore det nodvendigt, freiii'

deles at antage hvad Regler De maatte finde passelig^'

alene al i Taxerines-Prolokollen anfOres de Grunde^

som have gjort Afvigelsen forn(5den. Dog maa vi

fdre Fcilgende i Henseende til hvad Gommissionen

yttret til nærmere forventende Resolution

;

I Henseende til hvorvidt Bederne skulle anssettes

paa lige Maade i Oplandet som i Kjose Syssel, fornoel'

des, at man her er af de Tanker, at lige Regel bli^'^'

at lægge til Grund, da det paa nærmere befindende

Omstændighed og Commissionens Forslag vil blive

overveie, hvorvidt Jordernes Dyrhetl kan derved ans^es

at være uforholdsmæssig forhoiede, og Forhoielsen

blive at lempe ved en forholdsmæssig Nedsættelse.

- 9
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* Henseende til i hvad Forhold Sæl- oe Hval-Trannen <809.
Li. ^
'^"ver at evaluere lil Hundreder, da, som det befindes, 18. MarU.
al begne ^Jisse Sorter almindelig i Handel gjelde lige,

^»falde vi Commissionens Forslag, al iV^ Tonde Tran,

^^en Forskjel enten det er Sæl- eller Hval-Tran, bliver
at evaluere til 1 Hundrede. — Ved at conferere Taxe-

'''»igs-ProtokolIon med den forrige Jordebog, har Revi-
sionen, sanledos som hosfolgende Anmærkninger udvise,

*^"ndet, at i den sidste ere nogle Jorder anforte, eller

^jaleier, som ikke ere benævnte i den forste, End-

^^j<5ndt det er at formode, at Aarsatien dertil er, at

sse Placiser forlængst ere blevne 6de, maa vi dog
^^niode de Horrer Commissarier om, at ville derom
S'^e Oplysning, samt ellers' om lige Tilfælde til Slut-

^'^gen i Taxerings-Protokollen for hvert Syssel gjore

forklaring. — Hvad angaaer Justiceraad Stephensens

^^^æring om, at blive urflagt Jorden HifSarhiis til

"^Sf?Jord, da har man vel her ved Kammeret været
af ^

Tanker, at han og dvrige Beljente kunne anvises

^^adanne Brugsjorder, men ikke uden i den Forud-
^^ining: saavidl det kunde lade sig gjore uden at

[»Isidesætte det Almindeliges Fordeel. Ved dot hertil

^'^(^sendle Situations -Charta over Reykevigs KjcijDstæd

o anliggende Grund, finde vi Kammerraad Erichsens

Gottimissarius Briems Mening, at denne Jord i Tiden
.^aaskee

vil blive nodvendig for Kjobstæden, bekræftet;

^''e derfor heri af lige Tanker med dem, al den

^^^^enterne
i Reykevigs Kjobstæd tiltænkte Brugsjord

'^^i* at indskrænke til al anvise dem saa meget, som
^^»(jves til et Par Koers Græsning. — De belovede

*^^rmere Underretninger om lireppernes Fordeling i

J^se Syssel, samt Beskrivelser over Beneficier samme-

ville vi i sin Tid forvente os tilstillede. — I Hen-
®^ende til Bestemmelsen med Taxeringens videre Fort-

^^ttelse, da, som dot har allern. behaget H. Maj', ved
^^esolution af $5. Septbr.' f. A. al befale, al Holum

O see Reskr. 2. Oktbr. 1801.
36*
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4802. Bispestol skal nedlægges, og derhos allerD. approberet,

^c^\7^. Godset skal borlsæiees ved de til at taxere alt Jorde-
18. Marts. ° .nm

gods i Island allern. beskikkede Goinmissarier, ou

muelict endnu i indeværende Aar, saa ville de Herrer

Commissarier ved denne Ordres iModlagelse begive sig

til Nordlandet, og der, efter at have modtaget Jorde-

bogen over dette Gods, slrax begynde Taxering^")

saaledes, at Kammerraad Erichsen med Gommissarius

Brieni begynder med Oefjords og ender med Nordi^

Syssel, og Assessor Stephensen med Sekretair Sivertsen

begynder med Skageljords og ender med Hunevands

Syssel. Hvad ved Holum Bispestols Salg bliver at iaS^'

tage, derom referere vi os til vores a parle Skrivelse

af Dags Dato*. Meget bnskede vi, at samtlige Noi'd'

landets 4 Sysseler kunde i dette Aar blive taxerede,

men skulde del ikke lade sig gjbre, bliver det videre

forholdet, for ikke længere at udsætte Sonderlandels

Taxering; at med Taxeringen af den Deel i Nordlandet,

som i dette Aar ikke blév fuldfort, fortfares af Assessor

Stephensen og Sekretair Sivertsen, at derimod Ka^^'

merraad Erichsen og Commissarius Briem næste
1

begynde med Guldbringe Syssel og fortfare dernie

over Borgerfjords Syssel, med videre, saa langt vestei

efter som kan tilrække. Beatekammeret den 18. M^*'^^

18022.

18. Marts. Rentekammer Skrivclse til de ved Islands

Opmaaling ansatte Officerer, ang. Indsendelse

af Prospekt-Tegning af Reykjavik. Khavn den

18. Marts 1802. — idet Rentekammeret erkj ender Mo^'

tageisen af et af Lieutenanterne Aanum og Ohlsen foria^'-^^

Situations-Kort over Reykjavik Kjobstad, forlanger det tilli^^

en Prospekt -Tegning af denne Kjobstad saavel fra S9-

Landsiden, dog at den befalede Opmaaling af Sokystenie

Havnene ikke deslbrmeueist lider Ophold. — Isi. Cppi^^*

Litr. Æ, Nr. 399.
'

O see ovenfor S. 550 Anm, 1.
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Rentekammer Skrivelse til Sysselmand Th. I802

l|horlacius
i Sondei-Mule Syssel, ang. Udviis- l";.^^"

'^ing af Byggeplads i Eskefjord. Khavn 20. MaHs
1802. •— Rentek. Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 333.

I

Efter Begjæring fra Kjobmand Isfjord, som agter

nedsætte sig i Eskefjords Kjobstæd, ville Hr. Syssel-

manden paa Anfordring udvise ham fornoden og be-

*^^'em Byggeplads paa den til Kjobstæd udseete Grund.

'*^ntekanimeret den 20. Marts 1802 ^

3 Communication til Kjobmand IsQord s. D.
,

Copieb. sst.

Nr. 3.34. ligeledes s. D. Forespcirgscl til Grosserer Kyhn,
som var bleven Eier af den ved Forretning 19. Marts

'''^7 til Grund for Eskefjords Kjilbstad udlagte Jord: paa

bvad Vilkaar han maatte ville overlade Grunden (Copieb.

sst. Nr. 335). - I Skrivelse 13." Marts (Copieb. sst. Nr.

^32) indhenter Kammeret Betænkning fra Kammeradvokat

Schcinheider, i Anledning af et Andragende fra Huset

Orum & Wulff, om, ved Rentekammerets Bistand at faae

^(llagt Byggeplads paa Esketjords Kjobstads Grund. Dette

Andragende var foranlediget ved forrige Sysselmand Jon

'^veinssons Dom i en Sag mellem Kyhn og Huset Orum &
^Vulffj som havde opfort Handelshuse paa den Forstnævntes

^'iendomsgrund, hvorved 6. & W. vare frifundne for K.*s

'tiltale, men tilpligtede at ansoge Regjeringen om at ind-

^^se saa megen Plads som behOvedes til Handelens Eta-
*

blissement
, hvilket Stykke K. skulde være pligtig at

overlade enten for accorderet Værdie eller for en af Rettens

Sliddel bestemt Priis. — I Rentek. Skriv. 12. April 1802

Meldes Sysselmanden, at Kyhn hav erklæret sig villig til

afstaae den Part af Lambeyri, som ligger sttndenfor

*let norske Huus henad Svinaskali i 30 Favnes Afstand

bemeldte Huus, hvor Sysselmanden altsaa beordres til

udlægge Isfjord Byggeplads; men hvis han ved sin

Ankomst ikke skulde finde sig tjent med at bygge der,

skulde det være ham tilladt med Kjcibstæds- Rettighed at

^ygge paa hvad anden Plads han maatte ansee bekvem
paa Jorden Eskeflords Grund (Copieb. sst. Nr. 438;

Communication til Isfjord og Kyhn s. D., sst. Nr. 437
og 439).
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1802. Cancellie Skrivelse til Stiftamtmanden og

23. Marts. Amtmændene i Island, ang. Uniformer for disse

Embedsmænd. Khavn den 23. Marts 1802. —
Canc, ,4. Depart. Brevb. 1802, Nr. .331. - Islandsk: Udtog

i Minnisverb Tibindi III, 135.

P. M. Da Hans kgl. Maj*, allern. har befalet

Sliftamliiiændene og Anilmændene i Danmark og Norg<^

skulle efterhaandcn anlæsco oc bære saadan Unifonn.

som den af Allerhoistsamme approberede Tegning

' B udviser, men at de ved H{3ilideligheder kunne bPP''*'

den anden under Litr. A betegnede'-: — saa skulde

man, ved at lilstille (Til.) et Exemplar af enhver

forbenævnle Tegninger, Ijensll. have Dem Saadanl

, behagelig Efterretning tiimeldet. — Den approberede

Prcive af Broderierne til Uniformen under Litr. A lindes

iovrigt hos Perleslikker Hjelm her i Staden, og de ap-

proberede Tresser lil Gehænger og Stovior hos Gidd-

Irækkeren, Joden Loria. Del kgl. Danske Cancellie den

23. Marts 1802.

24. Marts. Rentekammer • Plakat ang. Mulkt for Gj en-

stridighed mod Taxations-Commissionen ilsland.

Khavn den 24. Marts 1802". — Benne Raka'

er udkommen i Original-Aftryk baade paa Islandsk og Dan^^'

og er publiceret ved Landsoverretten i Island 21. Juni 18*^^»

samt i Synodalforsamlingen 1802. — Islandsk; Origin^^'

Aftryk hos Joh. Rud. Thiele 5 derefter med ForandringeJ'
^

nogle Udtryk indrykket i den af den islandske Landsoverret

'3 kgl. Resof. 27. Novbr. 1801.

'3 Beskrivelse af Uniformerne i CoUeg. Tid. og hos Fogtm*

CVI. 11, S. 371 Anm.).

^} Af denne Plakat er ved Rentek. Skriv. 3. April 1802 seiK^^

til Stiftamtmanden og Amtmændene i Island hver

Exemplarer, og til Biskoppen og Justitiarius i Landsover-

retten hver 200 Exemplarer. Rentek. Isl. Copieb. Litr-

Nr. 408-412.
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u-^^"^
Samling af Forordninger m. v. S. 92—94; Rubr. i 1802.

^^innisveib Tibindi III, 136. - Dansk: Originalen indlieftet 24. Marts..
^Jientek. Norske Relat. og Resol. Prot. 83, Nr. 265 Rentek.
Norske Exped. Prot. 19, S. 198^ Original-Artryk hos Schultz;

Qvart-Porr. for 1802, S. 67-68; Schou XIII, 417-418; Coll.
Tid. 1802, S. 293-294.

Plakat, åhrærandi mulkt l)eirra, sem innkalla&ir

*^ors6ma ab mæta, eba nærstaddir syna trass- og osæmi-

athæfi å åkve&nuni extraj^ingum, moti l^e'im til ab

verbleggja
allt jarbagoz å Islandi tilskikkubu Gommis-

sarier.

J>ar {)ab, lii |)ess ab hans kominglegrar majestatis

^acfii lilgångur meb l)å
sellu Gommission til ab

verblegoja
allt jarbag6z å Islandi skiili geta fullkomnasl,

^8 ^*^> så k6nglegi kassi ei })arvib J)urfi ab |)yngjasl meb
*^l>arflegum koslnabi, er naubsynlegt, ab vibkomendur

å akvebnum extral)ingum, \iå jieir innkallast fyrir

^otnmissarierne, og gobviljiiglega gjori j^essura skyrslu

l^vi sem \>e\v æskja, svo hefir hans kondngleg håtign

l^^^n 19.
j)^ nn.\ uppå rentukammersins ailraunciirdan-

^'Siislu fyrirstilh'ng {)6kna2t ab resolvora svoleibis:

tcVér viljum hérmeb hafa akvarbab mulkt til soknar-

*Onar fåtækra: 2 tiMO rd. af hverjum ^eim thindalakara,

^8 i til o rd. af hverjum J)eim almugamanni ebur bonda

^ islandi. sem innkallabur ån bevisanlegra lagaforfalla

^^""såmar ab mæla, eba nærverandi å Jjeim åkvebnu

^xlraj)ingum synir Iråss og osæmilegt alhæfi moti Gom-

*^issarierne, sem sétlir eru til ab verbleggja allt jarba-

den kgl. Resol. i Norske Relat. og Resol. Prot. '83, Nr.

26, foranlediget ved, at Commissarieme havde ved Ind-

sendelsen af Jordebogen over Kjosar Syssel klaget over

'UviUie og Trodsighed fra vedkommende saavel Tiende-

tageres som Andres Side, som ikke alene havde vægret

sig ved at begjve sig til de aflioldte Thing, endogsaa

kun 100 Favnes Vei, men endog ved deres Trods havde

foranlediget Commissionen til at klage for Stiftamtmanden

og fordre Justitstiltale.
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1802. g6z\b i landinu. — Hér a& auki gefum \\t Commis-
24^^^^MarU sarierno

j vald, slrax, ab akve&a vibkomendum mulktinn,

og ab skikka syslumanninum a& innkrefja hana m*"^

lafarlausri execuLion; og svo fljolt inulklin er akve&in

. skulu Commissanernc gefa åvisan |)aruni, ekki einasln

til Vors renlukammers, heldur ogsvo lil sliplamtmannsins

^
eba amtmannsins, er sja eiga til ab mulklin verbi inn-

krafin, og innsenda til renlukammersins vi&konienda

qvittering fyrir hennar moUoku". ~ Hver allrahæstn

resolution hérnieb kunngjorist ollum vibkoniendum t*'

ailraundirdanuguslu eptirbreylingar. — Rentukammerel

l)ann 24. Martii 1802.

Plakat, angaaende Muikt for dem, som efter Ind-

kaldelse efterlade at mode, eller som nærværende vise

Trodsighed eller \is5mmelig Adfærd ved de berammede
Extrathinge for de til at taxere alt Jordegodset i Island

beskikkede Commissarier.

Da det, naar Hans kgl. Maj*' velgjorende Hensigt

med den til at taxere alt Jordegodset i Islanci nedsatte

Commission skal kunne opnaaes, og den kgl. Kasse

ikke derved skal bebyrdes med unyttige Rekostninger,

er nOd vendigt, at Vedkommende, efter Indkaldelse;

. mode ved de berammede Extrathinge for Commissa-

rierne, og med Beredvillighed meddele dem de Op-

lysninger, som de forlange: saa har Hans Maj*, under

19. i denne Maaned, paa Kammerels allerunderd. Fore-

stilling, behaget at resolvere saaledes:

„Vi ville herved have bestemt en Mulkt til Sognets

Fattige af 2 til 10 Rd. for hver Tiendeta^er, o" 1

5 Rd. for hver Almuesmand eller Bonde i Island, som,

efter Indkaldelse, uden at have beviisligt lovligt For-

fald, efterlader at mode, eller som nærværende viser

sig trodsig eller usommelig ved de berammede Extra-

thinge for de til at taxere alt Jordegodset der i Landet

beskikkede Commissarier. Derhos bemyndige Yi Com-
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^

niissarierne
til strax at liictere Vedkommende denne 4802,

Mulkt, og at beordre Sysselmanden ved prompte Exe-

cdtion at inddrive den. Og, saasnart en saadan Mulkl

dicterel, sknlle Commissarierne derom gjore Ind-

beretning ikke alene til Vort Rentekammer, men og til

^^iflamlmanden eller Amtmanden, der hor paasee Mulk-
leus Inddrivelse og til Hentckammeret indsende Ved-

^^ommendes Qvittering for dens Modtagelse". — Hvilken

^llerhbieste Resolution herved for alle Vedkommende
ailerund. Efterretning bekjendtgjores. Rentekammeret %

den U. Martii 1802.

Rentekammer Skrivelse til Landfoged Finne, 27. Marts,

^"g- Holum Bispestols Oplagspenge. Khavn den

Marts 1802. — At da Amtmand Stepluin Thor-

arensen endvidere hav/de indbetalt til Jordebogskassen 206 Rd.

'^'^Va Sk. af Holum Bispestols Skoles Midler, beordres Land-
^*^gden til, i Overeensstemmelse med Rentekammerets Ordre

April 1798, at betale til Stiftelsen 4 pCt. Renter af dette-

Bel()b fra Indleveringens Dato. Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. Sfifi'.

Rentekammer- Circulaire til Stiftamtmanden 27. Marts.

Amtmændene i Island, an^. Indbetaling af

Bevillingsgebyrer til Landfogderiet i Island.

*^havn den 27. Marts 1802. — isi.Copieb Litr.Æ,

Nr. 355^357.

At Landfogden er herfra beordret at modtage Ind-

') ^ommunication herom s. D. til Amtmand Stephan Thor-

arensen og til Cancelliet, med Tilfriiende: at Rentekam-

nieret ikke finder nodvendigt, at der erhverves en kongelig

Obligation for det hele i Jordebogskassen nu indsatte

Belcib, tilhbrende Holum Sriftelse, tilsammen 657 Rdlr.

l"/5o Sk. - Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 3r>3og367; jevnf.

Canc. Skriv, til Amtm. Steph. Thorarensen af samme

Indhold 8. Mai 1802. Canc. 1. Departem. Brevb. 1802,

Nr. 501*.
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1802. losnings-Gebyrerne for de (Tit.) fra det konge]. Danske

^iJ^'J^^^^
Cancellie tilstillede Blanquet-Beviilinger, samt derfor at

qvittere in duplo, formeldes (Tit.) til behagelig Under-

retning. Rentekammeret den 27. Marts 1802^.

80. Marts. Rentekammer - Skrivelso til de ved den is-

landske Opmaaling ansatte Officerer, ang. Ind-

sendelse af Oplysninger om Veiene i Island.

Khavn den 30. Marts 1802,— isi. Copieb. Litr.Æ,

Nr. 407.

Over de Veie, som de Hrr. Lieutenanter paa Deres

Forretninger passere, anmodes De at give et Situations-

(Iharla med en kort Beskrivelse over hvad der ved

sammes Befarlighed kunde være at anmærke. Rente*

kammeret den 30. Marts 1802.

30. Marts. CancelHe-Skrivelse til Commissionen for (Sund-

hedspolitiet i Kjobenhavn, ang. Forsendelse af

Vaccinmaterie og Underretning om Kopperne og

Vaccinen til Island, m. v. Khavn den 30. Maris

1802. — Cancell. 2. Depnrtem. Brevbog 1802, Nr. 686.

Fogtm. VI. \\, S. 528, med Datum 31. Marts; jevnf. CoUeg-

Tid. 1802, S. 587. — Underretning om Vaccinationen samt

Regler for Vaccinens Indpodning trykt i Khavn 1802. 2 Bl.' i 4*^-

P. M, 1 Gjensvar paa Commissionens Skrivelse

af 26. dennes meldes herved tjenstl. , at Cancelliet bi-

/falder det deri gjorte Forslag*-^ om, at opsende til ^s-

') s. D. Commnnication til Cancelliet (Copieb. sst. Nr. 358)

og Ordre til Landfogden s. D. (Copieb. sst. Nr. 354).

^) Forslaget var fremsat af Commissionens Medlem, Justits-

raad Pontoppidan, og Commissionen havde strax besbrget

en ved Dr. Frankenau forfattet Oversættelse af tvende J

Paris udgivne Tabeller, samt accorderet med en duelig

Kobberstikker om at copiere et over Vaccinblegnene i

Tydskland udkommet tydeligt Kobberstik ;
jevnf. Vacciha-

tions-Commissionens Beretning 27. Decbr. 1802 i CoUeg-

Tid. 1603, S. 23.
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land, Grbnland og Færoerno Vaccinmaterie, saavel som 1802.

korl trvkl (Jrulerretning om dens Anvendelse og ~^irXir^
^yguonmiens Freineans, samt et oplvsende illumineret

'^<*bberstik over Vaccineblegnene. — Hvad Omkostnin-

gerne paa Underretningens Trykning
,

Kobberpladens
Stikning og Illuminering angaaer, da maa man tjensll.

^nmo{le Coinmissionen at ville derover hertil iinlsende

^fgriing, som herfra skal loranslalles udbetail. — Det

^gl- Hanske Cancellie den 30. iMarlii 1802.

Kongelig Resolution ang. Stiftelsen af det 7. Apni.

Hansenske Legat til Præmier for oeconomiske

Forbedringer m. v. Kliavn den 7. April 1802.
~~ I Finants- Collegiets Forestilling 30. Marts bemærkes, at

Conferentsraad og Rentekammer-Deputeret Hansens Enke,
ffidt Graah, havde andraget, at hendes af'dode Mand havde
^^cl hans Dbd, i Aaret 1796, -efterladt nogle Onsker, hvor-

*^landt det, ^^at H. Maj*' Kasse maatte overdrages den Capital

^flOO Rfi.^ alene mod en aarlig Rente af 4 pCt. til hans efter- .

levende Enke, men hvilken han efter hendes Dcid bnskede

^iiatte anvendes til Præmiers Uddelelse for Færoerne, Fin-

^4rken, Island og Gronland". Dis^e Præmier, hvortil den
varlige Rente 240 Rd. skulde anvendes, vare bestemte til at

y^ne som Opmuntringer og Understottelser tor nyttige Anlæg

Foretagender i de nævnte Lande, saalcdes : ^^at de i de
^^rste 5 eller 10 Aar kom Færoerne alene til Nytte, og derpaa
1 et lige Tidsrum bleve anvendte i ethvert af de andre Lande,

^6 at man derpaa atter begyndte med Færcierne og vedblev i

**Hmine Orden som forhen'*. Giveren tænkte sig 24 Præmier,

paa 10 Rd., eller og 4 Præmier å 60 Rd. , som skulde

^^vendes til at bclonne: 1) udmærket Flid i Skolevæsenet og

^orne-Opdragelsen
; 2) Steengjærders Opforelse og Steen-

%dmng; 3) Myrers eller Moradsers Udgravning, Rydning og

forbedring; 4) Fællesskabers nyttige Ophævelse og nyttige

^Indhegninger; 5) Ode Gaarders Optagelse, Anlæg af Husmands-
Pladser; 6) Tuers Bortskaffelse og Engenes Planering; 7) Nyt-

% Skoves Anlæg eller Opelskning af nyttige Træsorter

;

^) Havers Anlæg og nyttig Anvendelse af Havesager og Væxter
1 Husholdningen; 9) Husflid, hvor samme behover Opmuntring;

10) Huses Opforelse af Steen og nyttige MoUe-Ånlæg; 11) en'
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1802. og anden Green af Fiskerierne. — Skulde den Tid nogensin<lc

— komme, at slet ingen Præmier til deslige Gjeustande i i^'^^^

^ ' Lande behovedes, da skulde Renterne anvendes til Skole-

-
' Indretninger eller og til Lonningernes Forbediing for nogl^

faa af de Præster i Island, hvis Indkomster ikkun ere ringe .

— Denne Capital erklærede Enken sig nu beredt til at over-

lade til den af den Åfdfide bestemte Anvendelse. — Finance-

' Collegii Forestillinger med de derpaa faldne kongelige Keso-

Jutioner 1. Januar til 30. Juni 1802, Nr. 113. Coll. Tid. 1802,

S. 249—252; Fogtm. VI. 11, 532-534 j P. Péturss, Hist. Eccl.

Island. S. 354-355.

• Med særdeles Velbehag modtage Vi den af a^^S-

Conferentsraad og Deputeret i Vort Rentekammer Han-

sens Enke tilbudne, og af hendes afdode Mand til Pr«e-

~ mier for nyttige Foretagender og Anlæg paa Færoerne,

Finmarken , Ishind og ' Gronland bestemte Capital df

6000 Rd., og meddele Vi hende herved den Forsikkring,

at hun, saalænge hun er i Live. skal oppebære samtnes

Renter ved Transport- Comptoiret for de bestandigt

iransporlable Statsfonds. Vi ville derhos, at Gapitalens

Anvendelse til Præmier til de af afgangne Conferents-

raad Hansen beslemte Gjenstande overdrages Vort

Landhusholdnings -Selskab og authoriseres Finanis -Col-

legium herved al lade dette Tilbud oirenlligen bekjendt-

gjore. — Kjobenhavn i del geheime Statsraad den 7.

April 1802.

14. April. Platat ang. Ophævelse af Anordningerne om

latinske Sfipassers Erhvervelse. Kliavn 14. April

1802. — Denne Plakat, hvis fuldstændige Titel er:

,,Plakat, angaaende Opliævelsen af de angaaende latinske S6-

passes Erhvervelse givne Anordninger", er ikke pubhceret i

Island, men her bemærket i Henhold til Plak. 28. Marts 1794^

see ibvrigt For. 4. Mai 1803. — Ved denne Plakat erklæres

for ophævede: Reskript 22. og 25. Februar samt 1. Mai'ts

1793; ligeledes Plak. 28. Marts 1794 og Reskr. 30. Oktbr.

1801. — Emaneret igjennem General-Landoeconomie ogCom-

i 4
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^erce-Collegium. Original -Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. ^802.
"

1802, S. 76—775 Schou XIII, 437. ^
14. April,

Reskript til Stiftamtmanden og Biskoppen 23. April,

^ver Island
5

ang. Nedlæggelse af Kirken paa

Hliaarenda. Khavn den 23. April 1802. —
Canc. 1. Departem. Regisir. II, •28»'—29 [1802, Nr. 127J.

—
CoUeg. Tid. 1802, S. 299^ Fogtm. VI. II, 558. Islandsk:
^ubr, i Minnisverb Tibindi III, 136.

Christian den Syvende &c. V. S. B. Eftersom Vi

eders til Vort Danske Cancellie indiiivne Foresliliin-

§^^> som Os allerund. ere blevne foredrngne, have er-

at Hlidarende Kirke i Uangervalie Syssel udi Vort

Land Jslcind er aldeles faideførdig, og at denne Kirke

unodvendii:, efterdi Veien derfra til Teigs Kirke ikke

uogen lang Kirkevei, og Hlidarende Kirkes Sogn
iltene bestaaer af Hovedgaarden og dens Hjaieier, som
^'§8e tæt tiisammen, samt at ved dens Nedlæggelse

Vilde ogsaa Kirketjénesten liere herefter end hidindtil

^^oiTettes paa de to anne6terede Kirker Teige og Ey-

vmdermule, til Vinding for den offentlige Gudstjeneste

Ungdommens Underviisning: — saa give Vi eder

*^ermed tiikjende, at Vi paa Grund af foranfcirte Om-
stændigheder og eders derhos allerund. gjorte Forslag

^llern. bifalde: at Hlidarende Kirke i Island maa al-

deles nedlægges og dens Menighed henlægges til Teigs

^n'ke, samt at de 20 Hundrede, som Kirken eier i

^^*arden Hlidarende. maa henfalde til- Jordens nuværende

*^»ere, Sysseh])and Thorarensen og Provslinde Jorunn

-

^^verlsdaller; Kirkens tre Qvilder tilfalde Præsten paa

Stedet, men Kirkens Rudera, med Oinamenter, samt

portione ecclesiastica, om af samme noget maatte være s

l^Wen oplagt, tilhore Landsthingsskriver Sivert Sivert-

sens B(5rn og Arvinger. — Derefter 1 eder allerunderd.

^ave at rette, og Vedkommende Saadant til Efterretning

at lilkjendegive. Befalende &c. Khåvn den 23. AprillSOa.
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4802. Commissorium ^ aiig. Udarbeiilelse af Lovfor-

ssTa^ slag om Pantevæsenet og Bestyrelsen af Umyn-

diges og Stiftelsers Midler i Island, m. v. Khavn

den 23. April 1802. — Canc. s. Departem. (Norske

Justits- Departem.) Registrant II, 30 C1802, Nr. 222)5 jeviif-

M. Stephensen Commentatio de Jure hodierno Island. S. l^^*

Ghrislian den Syvende &c. Da I, i Skrivelse ii*

Vores Danske Gancellie af 27. Julii f. Å., blandt Andet

haver andraget, at ordenllige Pantebcigers Indretning;

Overformynderie og Tilsyn med publique og Umyndiges

Midler, er aldeles ukjendt i Vort Land Island, samt at-

denne Sag der trænger til haslig Forbedring, og

el kunne andet end onske, at disse for den alminde-

lige Sikkerhed saa ncidvendige Foranstaltninger, for-

saavidt Saadant lader sig gjore, ogsaa i dette Land

maatte finde Sled, saa er hermed Vores allern. Villi^

og Befaling, al 1 sammentræde i en Gommission, for

forfatte Forsiage saavel til nye Indretninger, disse Gjen-

slande belrætfende (hvilke Indretninger maatte nærme

sig de i Norge i saa Henseende foranstaltede saa meget

mueligl og det Locale tillader], som til, hvorledes den

derved attraaede Sikkerhed med mindst mueiig Be-

kostning for Almuen kan opnaaes, hvorefter 1 have al

lilstille Os elskol. Ole Stephensen, Vores Stiftamtmand

over bemeldte Island, disse Forsiage, hvilke han med

sin Betænkning derover haver at indsende til Vort

Danske Gancellie, Derefter i eder allerunderd. o. s.

Kjiibenhavn den 23. April 1802. [ad mandalum].

8. Mai. Gancellie -Skrivelse til Biskop Geir Vidalio,

ang. Studenters Beskikkelse til de ringeste Præste-

kalde. Khavn den 8. Mai '1802. — Canc. i.Pe-

* —
.

Commissionens Medlemmer vare : Justitiarius i Lands-

overretten, Justitsraad Magnus Stephensen og Assessorerne

Stephan Stephensen, Benedikt GrOndal og IsleifurEinarssoii'
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partern. Brevb. 1802, Nr. 509. Islandsk: Udtog i Minnisv.

Tibindi ni, 137.

P. M. Deres Hoiærv. har i Skrivelse af 5. Septbr.

^' A. foreslaaet: 4) at de Studiosi, som have nydt kgl.

Almisse og fri Underviisning i Skolerne paa Island, saa-

ledes som hidtil har været Brug, mane beskikkes til

Præster for de ringeste Sognekald, hvortil ingen Solli-

cilanl melder sig, og at de, som vægro sig for at mod-

hage ^slige Kald, burde paalægges at tilbagebetale den

oppebaarne Almisse, mvgtes Adgang til geistlige Em-

beder og udslettes af Shidenlernes Li^lo, menat2)del

*ierhos maalte fastsættes, hvormange Aar En skal tjene

* et saadant Kald, forend han kan bt^fordres til et

bedre. ~
l Anledning heraf meldes tjenstlig: at deu

f<5rste Post af Forslaget bifaldes; og i Henseende ti!

^en anden Post:, at de, som beskikkes til ringere Kald,

*^an gives Lofle om forlrinlig Befordring til bedre Kald,

^'lar de opfOre sig vel og iagttage de dem paaliggende

^^»gler, uden at det derhos er fornbdenl at bestemme

^>*ise Aar. Del kgl. Danske Cancellie den 8. Maji 180^.

Cancellie - Skrivelse til Amtmand Stephan

Thorarensen, ang. Holum Stifts Andeel i Bog-

trykkeriet. Khavn den 8. Mai 1802. — Canc.

^- I>epartem. Bievb. 1802, Nr. 5-S3, hvor dog kun den forste

Passus findes indfiirt med Datum 15. Mai (utydeligt i Con-

*^epten)' Communications-Skrivelsen til Stiftamtmanden taler

^^^j at det rigtige Datum maa være 8. Mai.

P. M. I Skrivelse af 20. Septbr. 1800 har Hr.

Amtmand anholdt om, at Holum Stift for Overdratielsen

3f dets Bogtrykkene til det islandske Landoplysnings-

Selskab maatlo blive participeret i Vs Deel af den

I^ordeel, bemeldte Selskab deraf nyder, samt at det

nærmere maatte bestemmes, hvorledes med Regnskabets

Aflæggelse, Revision og Decision i donpe Henseende

skal forholdes m. v. — Man skulde i Anledning heraf

8. Mai.

i
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i tjenstlig Gjensvar mulde: al, da Holiim Slift kun ud'

^j(5r omtrent V4 Heri af Island, og efter de indhentede

Oplysninger ikkun contribuerer saare Lidet til fornævote

Instituts Fremme, kan det, i Overecnsstemmelse nfied

Reskr. af i4. Juni 1799, ikke tiifolde mere end ^ -iDeel

af den Fordeel, som af Selskabets Bogtrykkene tillig^'

med de ubetydelige Levninger af Trykkeriet fra Holutn

indkommer. — Hvad Regnskabets Aflæggelse, Revision

og Decision angaaer, da har Justiceraad Stephansen fo»''

klaret, at Regnskabet for bemeldte Landoplysnings-Sel-

skab aflægges og revideres af Selskabets Revisorer

hvert Nytaar, hvilkel ogsaa er skéet hidindtil Del kg^*

Danske Cancellie den 8. Maji 1802 ^

28. Mai. Cancellie-PIakat ang. Anvendelse af Vægt ved

Forhandling af store Steenkul. Khavn 28. Mai

1802. — Bemærket som sendt til Island i Minnisv. Ti&indi

III, 137, men ikke der publiceret. Canc. 2. Depart. Registr. HI?

180 (1802, Nr. £943. Original-Aftryk hos Schultz. Colleg. Tid-

1802, S. 342—343. Qvart-Forr. for 1802, S. 78; Schou XlH,

429-430.

Plakat, sani tillader, al der ved de saakaldte store

Steerikuls Forhandling maa bruges Vægt.

1 Betragtning af, at store Steenkuls Værdie be-

stemmes sikkrerc og nOiagtigere ved at veies, end ved

at maales, hvilket Sidste Forordn, af 5. Maji 1683 be-

faler at skulle skee i Kjob og Salg af dette Slags Vard

har Hans MajV Kongen under 7. denne Maaned allero-

resolveret: '

„At det maatte tillades Alle 02 Enhver i
Ma^s

Maj*" Riger, ved de saakaldte store Steenkuis Forhand-

ling, at lade samme veie; dog staaer det i Kjoberens

'3 Canc. Skriv, til Stiftamtmand Olaf Stephensen 8. Mai

hvorved ham meddeles Underretning om dette Svar.
^

Canc. 1. Depait. Brevb. 1802, Nr. 50lv

1
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^^gl) at betinge sig Vægt eller Maal. — Veiertnesterne 1805.

tillægges V« Sk. for hver TOnde, «om veies, oe Maalerne ';nr'CT*T'
^ 1', Q, ,

*
.

' ^ 28. Mai.
^K. pr. T(3nde ved Udsalget deraf i smaae Parlier;

"^^n naar der sælges i Læsteviis, da 24 Sk. pr. Læst,
eller 18 Tdnder, hver Tonde beregnet i Vægt til et

^l^ippund". — Hvilken allerhoieste Resolution herved

l^urulgjores lil alle Vedkommendes Eflerretxiing. Det'

*^Sl- Oanske Cancellie den 28. Maji 1802.
L

. \

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf s. Juni.

^^^phensen, ang. Falkes Anskaffelse fra Island,

'^havn den 5. Juni 1802. — Da 30 stykker Falke

anskaffede til det kongelige Falkonerie for det til-

^pnimende Åur, anmodes Stiftamtmanden om at fdie den dertil

forncidne Anstalt. — Rentek. Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 460.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf 5. Juni.

Stephensen, ang. at surniimeraire Assessorer ikke

tilsættes ved Landsoverretten i Island. Kliavn

5. Juni 1802. — Cancell. 3. Departem. (Norske V

Jiistits^Departem.) Brevb. 1802, Nr. 094. . .

P. M. Til Svar paa Hr, Stiflamlm.' Skrivelse af

^4. Martii sidsll., hvori De, i Anledning af Assessor

Sygdom, sjor Forslag til en surnumerair As-

^^ssors Ansættelse ved Landsoverretten, der i de Vir-

^eliges Forfald kunde som Dommer træde i deres Sted:

skulde man herved tjensll. tilmelde Dem, at det i saa

Henseende bor have sil Forblivende ved Forordn, af

Julii 1800, dens .10. §. Det kgl. Danske Cancellie

^. Junii 1802.

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf 12. Juni.

Stephensen, ang. Retsgebyrer og Skriverpenge

ved Landsoverretten. Khavn 12. Juni 1802. —
? /. n. 37
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4802. Canc. 3. Departein, (Norske Justits-DepartemO Brevbog 18*^'^'

— Nr. 735.

12. Juni.

P. M. J Anledning af en fra Sekretairen i Islan*^^

Landsoverret, Bjorn Stephensen, hertil indkommen Skri-

velse, dal. 8. Marts sidsti., hvori han gjor Foresporgsel

angaaende Forstaaelsen af de Anordninger, der be-

stemme hans Embeds-Sportler nj. V.. skulde man herved

'

tjenstl. anmode Ur. Stiflbefalingsm. at tilkjendegive ham:

at der ikke (saaledes som han i bemeldte Skrivelse h^i'

ytlret) er, nogen Uovereensslemmelse imellem Resolu-

' tionen af 6. Junii 1800 oc; Forordn, af l i. Julii s. A-t

da hiiu tilIægg(M" Sekretairen Skriverpengeno ,
denn^

derimod ikkun boslemmor, gi Rettens Gebyr fhvorunJt^'

ikke forslaaes Skriverpengene) skal tilfalde Kongen,

hvoraf altsaa folger, at Sekretair Stephensen, i
Over-

eensslemnielse med fornævnte Resolution, er berettiget

til at oppebære Skriverpengene ved Retten, — samt

Sagen iovrigt, forsaavidt den angaaer Godtgjorelse f^^

Laugmandsloldens Inddrivelse, eller Befrielse fra

indfordre samme, er overladt til det kgl. RenlekaminC^

Afgjorelse^ Det kgl. Danske Cancellie den 12. Ji^""

i 802.

18. Juni. Kongelig Resolution ang. Understottelse af

den islandske Collect i Anledning af Uaar. Fr^"

deriksberg den 18. Juni 1802. — i Anuaning

Stiftantmandens Tndberetningcr af Ifi, og 2*:?. Marts, hvori be-

rettes, at Vinteren havde været meget stræng og Fiskeriet

mislykket, saa at Hunger ogDjrtiJ var indtraadt. — Kentek-

Norske Relat. og Resol. Prot. 83, Nr. 63.

Til Hjelp og Undei'stotning for saadan'ne Mæn^^ '

Island, som ved de sidste tvende Vinteres Haardb^"^

have lidt særdeles meeet. især de Præster, som ^^^^

have Beneficia, beyilge Vi allern. en Gave af 400 R^li

') Rentek. Skriv. 14. Juli 1802.
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Gollectpengene, nemlig for Nordre- Amtet i 50 Rdlr.,

Vesterlandct 100 Rdlr., og for Scinderlandet med
^^Sge Skaptefjelds-Syssolerne 150 Rdlr., hvoraf Stifl-

^t^ilnianden haver at bestemme, hvormeget til Præsterne
^^al skjænkes, hvilket uddeles af Biskoppen og dennes
^'carius. forsaavidt Nordlandet eller forrige Holums Stift

''^^^aaer, ligesom det Ovrige til andre Trængende uden-

den geistlige Stand bliver at uddele af Stiftamt-

manden og Amtmændene, hver for sit Amt. Friderichs-

^^^g Slot den 18. Juni! 1802^

Reskript til Biskoppen over Island, Geir 25. Juni.

^^^dalin, ang. Anlæggelse af en Kirkegaard paa

^kål Khavn den 25. Juni 1802. — Cauc. i.De-

^^»tem. Registr. II, 55 (1802, Nr. 236). Rubi". i Minnisver&

^'^'indi III, 137.

Christian den Syvende de. V. G. Da du for Os
all

'^f'uud. haver andraget, al Opsidderen paa Gaarden

^^aul i Vester- SkapLefjelds Syssel, Sigurd Gunsteinsen,

anscigt om, at det maalte lillades ham iijemme paa

*^9ai'den al begrave de Personer, som der ved Doden
^^^iatte afgaae, da det formedelst Veiens Længde og

besværlighed ikke er mueligt om Vinteren at fcire noget

j'^xeni Menneskes Lig derfra hen lil Kirkebcii Kirke,

^'^rtil Gaarden Skaul, lilligenied flere, efter Jordbran-
^^^^

' Vesler-Sknptefjelds Syssel i Aarel 1783 ere hen-

^ ^Resolutionen cr comrauniceret Stiltamtmantl Olaf Stephen-

sen og Amtmand Stephan Tliorarensen, med Anmodning

at indsende Beretning om Uddelingen, ved Rentek.

Skrivelser 24. Juli 1802 (Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 468—
469). _ I Minnisverc) Ti&indi III, 138 anftires kort Ud-
^-Qg af Resolutionen, som urigtigen siges at være meddelt

^ en Skrivelse fra Cancelliet af 24. Juli 1802, istedenfor

fra Rentekammeret. — Udgiftsordre paa de bevilgede 400

I^dlr. fra Rentekammeret til Finant&kasse-Directionen i

l^entek. Skrivelse 24. Juli 1802 (Isl, Copieb. Litr. Æ,
Nr. 470).

37*
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*

lagte: — saa give Vi dig hermed tilkjende, afc V),

Anledning heraf, saait efter din herover afgivne Et

klæring, allernaad. ville have bevilget: al fornøevnte

Sigurd Gunsteinsen, tilligemed Bonden paa Gaarden A^t

maa paa egen Bekostning opfdre en liden KirkegaaiJ

paa Gaarden Skaul, og der lade deres Liig begravt^i

dog under Vilkaar, at deres nuværende Sognekirke pa^

Kirkebai derved intet Afsavn kommer til at lide i
HeB'

seende til Begravelsespengene. — Derefter du dig allei-

.underd. haver at rette, og Vedkommende Saadant tf

Efterretning at tilkjendegive. Befalende &c. KjobeU"

havn den 25. Juni \S0'2. [ad mandatuui].

25. Juni. Reskript til Biskoppen over Island, G^'*'

Vidalin, ang. Henlæggelse af to Gaarde fra Annex-

Sognet Hraun til Hovedsognet Sandar i Dyra-

fjord, Khavn den 25. Juni 1802,— Canc. i.D^'

partern. Registr. 11,55^ (1802, Nr. 2373. — Islandsk: Hubi*-

i Minnisverb Ti&indi III, 138.

Christian den Syvende &c. V. G. Da Beboerne

paa Haukadal og Me&aldal inden Isefjords Syssel iV^i^

Land JsJand allerund. have ansogt om, at del maatte

lillades dem, istedetfor Annexkirken Roin i
Keliudal

\ren, Keldudal], for Fremtiden at scige Hovedkii'k^^"

* Sande ved Dyrefjord, paa Grund af, at Veien imel'^"^

deres Gaarde og forstnævnte Kirke er om Vinlere^^

meget besværlig og yderst farlig, og du i din herovei

allerund. afgivne Erklæring ikke alene har bekra3ft*^''

Rigtiglieden af deres Andragende, men og tillige fo^'

klaret, at Annexkirken Bbin, som for Tiden har en be-

holdning af 166 Rd. 34.Sk., uagtet disse Gaardes Afgang

derfra, dog vil være istand tij at bestride sine sse*!'

/ vanlige Udgifter: — saa give Vi dig hermed tilkjende,

at Vi, i Betragtning af foranforte Omstændigheder,

allern. ville have bevilget, at Beboerne af Haukadal o-j

Mebaldal maae for Eftertiden soge Hovedkirken Sande
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ved Dyrefjord, istedetfor Annexkirken Roin i Kelludal,

'hvortil de hidtil ha.ve været henlagte. Derefter du dig

^•'erund. haver at rette, og Vedkommende Saadant til

^''lerretning at lilkjendegive. Befalende &c. Skrevet

' ^'o'^ kg]. Residentsstad Kjobenhavn den 25. Junii 1802.

[^^ mandatum].

1802.

25. Juni.

Cancellie- Skrivelse til Biskop Geir Vidalin,

^"g- den nye Psalmebogs Indfdrelse i Island.

Khavn den 10. Juli 1802. — Publiceret i Synodal-

^orsatnlingen'i Reykjavik 1803. Canc. 1. Departem. Brevbog

1802, Nr. 755. Fogtm.'VI. 11, 6U. I P. Pétuiss. Hist. Eccl.

Island. S. 107 anfores denne Skrivelse som kongeligt Reskript.

P. M. Deres Hoi^ærv. har i Forestilling af 31
.
Decbr.

^- hertil indberettet, at det islandske Landoplysnings-

^^elskab, som ved Reskr. af 22. Julii 1796 er bevilget

maatte fuldfore .en ny Psalmebog for Island, og for-

^y»^e den med endeel, efter udvalgte Revisorers Skjc3n-

i^ende valgte, og af daværende Biskop Finsen bedOmte

for passende ansete Psalmer. slrax med rosværdig

^^^f* har arbeidet paa al foranstalte de for Landets Til.

^^^t>cl mest passende Psalmer af den nyeste danske

^Salmebog oversalte i det islandske Sprog, og i denne

*^^^sigi udlovet Belonninger for dem, der indsendte

sntaaeiise Originaler. De har tillige .meldet, at

^^sliisraad Stephensen af disse Psalmer, der saaledes

^*^*^ls beslaae af gode Oversættelser af den nyest-e

^iinske Psalmebog, deels af Originaler og endeel gode

gamle Psalmer, som vare blevne retlede, bar ordnet

Samling, som i afvigte Sommer blev udgivet paa

oriimeldte Selskabs Bekostning, og som De finder i alle

henseender at have Fortrin for deri gamle Psalmebog,

derfor har troet Den:i befoiet lil at anbefale til al-

mindelig Brug, ligesom den og allerede paa endeel

Steder er antagen med almindelig Bifald. — Med Hen-

syn til disse saaledes oplyste Omstændigheder skulde

10. Juli-

1
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mnn herved IjensM. lilniehie D. Hciia^rv., \\\ h(*hogeli[^

Efterretning og videre foi-noden Foninslallnina, a*-
^^^^

ommeldte af det islandske Landoplysnings -Selskab
'

Trykken udgivne nye Psalmeboij; maa indfores overaH

i Island lil Brug ved den offentlige Gudstjeneste

,

med de vedkommende Menigheders Samtykke og »den

Tvang: — da dette Collegium iovrigt forvenler af

Hoiærv. , at De ville anvende Bestræbelse for Psaime-

bogens Indforelse der i Landet. — Det konge). Danske

Cancellie den 10. Julii 1802.

10. Juli. Rentekammer-Skrivelse til Magistraten i K)o-

benhavn, ang. at Certificater til islandske S6-

passer kunne meddeles uden Forevisning af Biil-

breve. Khavn den 10. Juli 1802\ — Rentek i^i-

Copieb. Litr. Æ, Nr. 465. .

Det er her ved Kammeret andraget, al Magistraten

er af de Tanker, at til at metldele noale sejlfærdig

liggende Islandsfarere de fornodno Documenter, lil der-

efter at erholde islandske Sopasser, udfordres, at Biil-

brevene paa Skibene maae forevises. 1 den. Anledning

formeldes li! behagelig Underrelning, at ligesom vel-

bemeldte Magistrat er fra det kongelige General-Land-

oeconomie og Commerce- Collegium communiceret en

kgl, allern. Resolution af 24. Marlii sidsll.
, hvorved t^r

tilladt, at Certificater uden Biilbreves Forevisning kan

meddeles^, saa finder delte Kammer ingen Betænke-

lighed ved at disse Skibe ligeledes meddeles Certifi-

cater lil islandske Sbpasser uden al forevise Biilbreve,

naar de ikke dermed ere forsynede. — Kentekammeret

den 10. Juli 1802.

') Plak. 8. Juni 1803.

^) Commerce - Collegium ansaae dej-te som Fblge af Plak.

14. April 1802, som ophæver Forpligtelsen til at forsyne

- Skibe med latinske Sopasser.
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Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen, ang. Laugmandstoldens Indbetaling.

Khavn den 14. Juli 1802. — isi. Copieb. Lin.

*i72. B. Thorsteinson om kongeIi[,'e andre offentlige

•Afgifter i Island, S. 78, anfcirer Datum ,;24. Juli".

Isledelfor at ved I^rordn. af M. Juli 1800 er be-

^slet, al Sekretairen ved Landels Overret skal modtage

Laugmandstolden, ^ndes det, mere al svare liJ Hensig-

^^f^, at denne Told erlæsaes direkte til Jordeboaskassen.

Stiftamtin. anmodes derfor, at ville tillægge samtlige

Sysselmænd i Sondre- og Vestre-A n)tet fornoden Ordre

frn næste Aars Begyndelse derfor at aflægge Hig-

^'Slied lil Landfogden, paa samme Maade som ifdlge

^^^ern, Reskr. af U, April 1759 skulde aflægges til

L^ugnifipndene, samt at de, ved at indsende Belobet til

Landfogden, tillige lader f5lge med Beregning over Be-

^t5bet Liste over de Ydende, som af Hr. Stiftamlmanden

^i' attesteret. — Rentekammeret den 14. Juli 1802^

') Ligelydende Skrivelse s. D. til Amtmand Stephan Thor-

arensen for Nord- og Oster-Amtets Vedkommende (Copieb.

sst, Nr. 473}; ligeledes er afgaaet Ordre lil Landfoged

Finne, at modtage og beregne Belobet til Indtægt aarlig

i Jordebogs -Regnskaberne (Copieb. sst. Nr. 4741 ; og

endelig Meddelelse til Cancelliet, hvorved dette Collegium

overlades at erhverve kongelig Approbation paa denna
I

Foranstaltning (Copieb. sst. Nr. 475)-, jnalken Cancelliet

imidlertid i en senere Skrivelse 2. Oktbr. 1802 (3. Depail.

Brevb. 1802, Nr. 12143 mener er unddvendig.

1802.

14. Juli.

Rentekammer-Skrivelse til Stiftamtmand Olar i-^- J^ii-

Stephensen, ang. at Ingen kan tvinges til at

^•tttage Kongens Jorder til BygseL Khavn den

14. Juli 1802. — ^Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 476.

Paa hvad det har behaget Hr. Stiflamtm. at fore-

slille ved Promem. af 18. Febr, d. A. angaaende Hus-

1
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mand Gamaliel Thordersens Vægring for at antasie IkhN

Jorden Brekka til Beboelse, formeldes til tjenstligs^

Gjensvar: at, uagtet det af Hr. Sliflamtm. anforte Exeni-

pel, al Husmænd i AareL 1690 ere af Laugn^anden

d(5nite pligtige at antage Kongens Jorder, finde vi,

en saadan Tvang ikke kan be%taae med borgerlig P^''

hed, men at det vil ankomme paa , hvorvidt Hr. Stifl'

amlm. kan vtrd passelige Benaadninger formaae Nogt^*^

til at antage sig denne Gaard, ligesom der i den H^"^'

seende ikke haves Noget imod, at Afgiften eftergives '

2 Aar. — Bentekammeret den 14. Juli 1802.

7. August, Cancellie- Skrivelse til Rentekammeret, ang'

Oplagspenge for Holum Bispestol. Khavn den

7. August 1802\ - - At, da Amtmand Stephan Thor-

arensen havde indberettet, at have indleveret i Jovdebogskas-

sen i Island 384 Rd. 47 Sk., som vare Indtægterne af Holum

Bispe-Mensalgods for Aaret 1800, Rentek. ville drage Omsorg

for, at der maatte hevirkes Ordre til at Renter 4 pCt. maatte

' blive udbetalte af derme Capital fra Indleveripgs Dato, ligeson^

af de forhen i Jordebogskassen indsatte Penge for saninie

Stiftelse. Canc. 1. Departem. Brevbog 1802, Nr. 843.

10. August. Cancellie Circulaire til samtlige Directeurer

for Hospitaler i Danmark, Norge og Islaiid>

ang. Indberetning om Hospitalernes Forfatning-

Khavn den 10. August 1802. — Canc. 4. Depart-

Brevb. 1802, Nr. 1059^ Colieg. Tid. 1802, S. 524. Fogtm-

VI. 11, 681—682.

P. iM. imise hoieste Befalins skulde man herved

tjenstl. anmode (Tit.) at meddele Cancelliet noiagtige

Forklaringer over de under Deres Direction værende

Hospitalers Bygninger, samt Efterretning om de ved

Stiftelserne ansatte Præsters Indkomster, ' saa og Deres

O Rentek. Skriv. 27. Marts 1802.
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gode Beiænkning: om ikke de Værelser, som nu ere ISO'S.

^^nvendte til Kirker og lil Boliger for Præsterne, kunne,

oaar Vacancer indtræffe, indrettes lil Bekvemoieligheder

for Hospitalslenimerne, og disse vorde betjente af Me-

*''ghedernes Præster paa ethvert Sled, imod al dem

^^»'for tillægges en passende Deel af afgaaende Hospi-

talspræsters Lbn. hvis Overskud da kunde anvendes

at forbedre Stiftelsernes Indretninger og de Fattiges

Kaar. — Khavn den 10. Augusti 1802. .

Kongelig Resolution ang. Understottelse af septbr.

islandske Collect til Landets Providering.

''i'ederiksberg den 10. Septembr. 1802 ^ —
^ Anledning af Stiftamtmandens Indberetninger af 22. og 24.

'^^i^i, hvori han havde andraget paa, at en Ladning maatte

^live opsendt med Postskibet, samt en Skrivelse fra Landfog-

af .5, August, hvori han forestillede, at skjcindt der vare

^^komne 26 Ladninger til Guldbvinge Syssel dette Aar, vilde

f^^r dog blive Mangel, naar ikke flere Ladninger maatte an-

komme. Kjobmand Sunckcnberg, som havde Handel paa

*^i*ebakke
, havde erklæret sig vilHg til at sende et Skib paa

Læster mod Præmie af 1000 Rd., som ansloges til omtrent

halve Fragt, og hvilket Rentekammeret ansaae for billigt,

det tillige foreslaaer at bemyndige Stiftamtmanden til at

^^^ne de Fattige Credit paa indtil 600 Rd. - begge Summer

udrede af de islandske Collectpenge (Forest. 2. Septbr.).

^^»^tek. Norske Relat. og Resol. Prot. 83, Nr. 90. Kort Udtog

Islandsk i Minnisverb Ti&indi III, 262 med Datum 1.

^^Pthr. 1802.

For endnu i delle Efteraar for egen Regning at

sende en Ladning Rug og Meel lil Reykevig i Island

el Skib af 48 Comraerbe-Læslers Dræglighed, ville

iillern. lilslaae Kjobmand Siinckenberg en Præmie

^000 Rd. af de islandske Goileclpenge. Og bemyn-

Vi Siiflamtmanden i Island til paa den foreslagne

^aade at aabne de Fattige Credit hos Kj5bmændene

"O kgl. Resol. 1. Oktbr. 1802.

t
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4802. for iall indtil 600 Rd., der i sin Tid ligeledes udredes

"j"^""^^^^ af Collectpengene, — Fridericiisberi* Slot den 10. Sep-

1. oktbr. Kongelig Resolution ang. Understdttelse af

de islandske CoUectpenge. Frederiksberg den

1. Oktbr. 1802. — I Rentekammerets Forestilling
"28.

Septbr. bemærkes j at i Anledning af kgl. Resol. 10. s. ^*

havde Kjiibmand Sunckenberg allerede afsendt Skib med

Tdr. forskjellige Komvarer, og Kjobmand Ludvigsen taget med

Postskibet 300 Tdr., mod at erholde 200 Rd. Afslag i Fragten-

Men i tvende indkomne Skrivelser af 20. Aug. havde Stifte

amtmanden indberettet, at den grønlandske Is endda paa den

Tid spærrede Nordlands -Havnene saavel som Vopna^orden?

og at man overalt frygtede Folkedod paa Grund af Misv*'^'-

og Mangel paa Tilfcirsel^ han havde og indsendt Lister fi'^

Arnæs og Rangarvalla Syssel, som viste, at i dette og fore-

gaaende Aar vare dode i disse to Sysseler 728 Kcier, 2933

Heste og 39,841 Faar, hvilket efter Sammenligning med de

^ oeconomiske Tabeller gav det Resultat, at '/la af Hornqvæget»

Vb af Hestene og af Faarene var dod i disse to Aar.

inan nu savnede Efterretning fra Nordlandet, og der befryK"

tede det Værste, men da man dog ikke vovede at sende di-

recte derhen, foreslaaer Rentekammeret, at man skal soge

formaae en Handlende til at fbre omtrent 1000 Tdr. Korn ti^

Reykjavik for en Præmie af 1500 til 2000 Rd.
,
og endvidere

foranstalte, at Stiftamtmanden kunde aabne de Fattige Credit

ved ^Handelen paa 1000 Rd., hvori ogsaa Folk fra Nord-

Osteriandet skulde deeltage paa samme Maade som i Resol*

af 10. Septbr. var bestemt. — Rentek. Norske Relat. og Resol-

Prot. 83, Nr. 9(5,

Vi bemyndige allern. Vorl Rentekammer til at 1***^^

') Communication til Stiftamtmand Olaf Stephensen, med An-*

modning om at bestemme en vis Sum for ethvert Handels-

District, og derpaa foranstalte Anvisnings-Sedler udgi^'^^

til Kjobmanden fra vedkommende Sysselmænd efter Qver-

eenskomst med Præst og Repstyrer, for dem som ansaaes

trængende, hvorefter disse Anvisnings-Sedler skulde in*^"

loses af Landfogden. — Rentek. Isl. Copieb. Litr.

Nr. 516—517.

I
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slutle Accord med Kjobmand Just Ludvigsen om i dette ^SO^.

^fteranr at opsende en Ladning af 1000 a 1200 Tdr.

^^^^ lil Island, imod at ham derfor tilslaaes 2000 Ud.

' Pragt, og til Skipperen i 00 Rd. i Præmie, i Tilfælde

Skibet naaer Island forinden Vinteren. Skulde delle

^•aste imod Forventning ikke skee, og Skibel maatte

^^nde tilbage til Norge, skal del dog paalægges Skip-

l^^ren, saa tiilligen paa Foraaret som mueligl, at bringe

Ladningen til Island. Og bemyndige Vi Vores Slift-

'*^^tmand i Island lil endvidere at aabne de Fattige n

i Landet 1000 Hd. Gredit paa den ved Vores Re-

so'vUion af 10. i forrige ^laaned bestemte Maade, da

^*^nne Udgift, saavel som ovenmeldte Fragt os Præmie,
kan udredes af de islandske Colleclpenge. — Fride-

fichsHerg Slot den 1. Oktbr. \S02\

Kongelig Resolution ang. at islandske Pas- ^^tbr.

S^liyrer skulle indbetales i RentekararaeretS/Spor-

telkasse. Khavn den 1. Oktobr 1802'. —
^ I^entekan.merets Forestilling 28. Septbr. 1802 foreslaaes nogle

^'^i'andringer i Rentekammerets Personale paa Grund af den
^Itlste Committerede Kollcs Ansogning om Entledigelse, Til

kommitteret foreslaaes Kammerraad Jensen, Comptoirchef i

islandsVe Comptoir, hvis Lbn var 930 Rd. og 500 Rd. til

*^oinptoirhold, samt de ham ved Resol. 7. Marts 1787 tillagte

^|anctiike Paspenge, der anslaaes til 120 eller 150 Rd. aarlig.

isse Paspenge foreslaaes nu at skulle lægges til Kentekam-
^erets Sportelkassé, og at Jensen deraf igjen tillægges 100 Rd.

3 Communication til Stiftamtmand Olaf Stephensen i Rentek.

Skrivelse den 12. Oktbr. 1802 Cisl. Copieb. Litr. Æ, Nr.

566). _ Det afsendte Skib kom iovrigt ikke til Island

^f^rend sidst i April 1803, da det laa i Norge fra i Novbr.
'

Marts næste Aar, men desuagtet blev det bestemte

Selcib udbetalt ifcilge kgl. Resol. 28. Oktbr. 1803 (Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 1803, Nr. U9; Isl. Copieb.

Litr. Æ, Nr. 983).

O kgl. Resol. 22. Apra 1807.
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Rentelc. Danske Relat. og Resol. Prot. 1802, litr. C, Nr. 289.

Norske Relat. og Resol. Prot. 83, Nr. 97. — Uddrag.

Etatsraaderne Ole Peter Kolle og Gbrislian Scbonning

ville Vi efter Ansogning herved i Naade have enlledigede

fra deres Embeder som Gommiiterede i Vort Bentekammer-

Collecio— 1 deres Sted udnævne Vi .... Renteskriveren

for detchristiansandske ogbergenske, samt islandske, fJBr-

oeske, finmarkske og gronlandske Comploir, Kanimcrraad

Hans Jensen, til Committerede i bemeldte Collegio, hver

med 1200 Ud. aariig Gage uden Afkortning og 100 R^^-

aarligen for Mcide ved Classelotteriets Trækninger, hvor-

foruden Kammerraad Jensen forundes 100 Rd. aarhS

af Vort Rentekammers Sporteikasse. i hvilken de is-

landske Paspenge herefter indtlyde. -
. ... Fridericbs-

bers Slot den 1. Oktobr. 1802.

2. oktbr. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

Stephensen og Biskop Geir Vidalin^ ang. Tiende-

ydelse af Præstegaarden Storenup. Khavn den

2. Oktbr. 1802. — Canc l. Departem. Brevbog 180'^

Nr. 1067. X
/

P. M. Sognepræsten for Steinsholt og Nup Menig-

heder i Arnæs Syssel, Hr.\ Oddur Sverrisson, har, som

Hr. Sliflanilm. og D. Hoiærv. er bekjendt, i en hertit

indkomnjen Ansøgning anholdt om, at fritages for st

svare Tiende af den til Præsten for bemeldte Menig'

heder, ifolge kgl. Reskript af 10. Juh'i 1789, henlagte

Gaard, Storenup kaldet. — Efter at have desangaaende

corresponderel med det kgl. Rentekammer, skulde ma"

herved tjenslh'gst melde, at, skjondt Jorden ved fov-

. ommeldte Reskript er skjænket lil Præste-Embedet, bor

dette dog ikke drage til Fdlge, at Kongen, Kirken og

Boygdekassén derved skulde Ude noget Afsavn, og

dette, efter Begrebet om Donation, vel kan beslaae met^

en rigtig Fortolkning af Tiende-Reglemenlel af 17. -^^'^^

1782. — Hvilket behageligen maatte bekjendtgjores
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Vedkommende. — Det kongel. Danske Ganceliie den
2- Oklobr. 1802.

Cancellie • Skrivelse til Patronen for Kjoben- 23. oktbr.

J^avns Universitet, Hertugen af Augustenborg,

^"g- Understfittelse for en islandsk Studiosus

chirurgiæ. Khavn den 23. Oktobr. 1802. —
Gane. 3. Departera. (^Norske Justits -Departem,) Brevb. 1802,
^r. 1300. ~

•

f*. M. Det kgl. cliirurgiske Academie har under o.

^Gnrjes tilmehlet Cancelliet, at en fra den latinske Skole i

^eykevig
i Aaret 1795 dimitteret Student, navnlig Olav

^n^njolvsen, her til Staden er ankommen, for at have

'-eilii^ljed til ;ir udvide sine Kundskaber i Chirui'gie og

^^^ediciuj til Iniike Videnskaber han, under Information

% Veiledning af Landphysikus Svendsen , i en Tid af

Aar jjar appliceret sia, og at han paa det Bedsle er

Anbefalet Academiet af fornævnte Landphysikus, til, da
han er fattig, at erholde nogen oflentlig Understotlelse

bedens linn her studerer, hvortil Academiet ligeledes

anbefaler ham. — Denne Olav Brynjoivsen, som er

^^amineret i Ghirurgien af fornævnte Physico, saae
'

^^nceUiet sig, i Overeensstemmelse med Stiftamtman-
dens Forslag, foranlediget til al forestille H. Maj*, til at

^^bolde Chirurgikatet i Vester-Apfitet paa Island, i den
^^^fra enlledigede Chirurgus Bachmanns Sted (hvilket

E'^bede og under 24. Seplbr. sidsti. blev ham af H.

^'^j'- allern. overdraget, i Betragtning af. at Ingen dertil

bekvemmere
i Landet selv forefa-ndles, og at duelige

^birurgisi^e Candidaler ikke ere at formaae til herfra

gaae lillsland). — Da Brynjoivsen nu er nærvæ.rende,

^«seer Cancelliet det meget nyttigt, at han i nogen Tid

forbliver her, for at kunne perfectionere sig i de medi-

cinsk-chirurgiske Videnskaber, og paa Grund heraf giver

sig herved den underdanige Frihed, at anmode
' ^urchl. om, at De naadigen ville bevirke ham strax
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\SQ2. at kunne erholde de Emolumenla, som De i
Skrivelse

^^""^J^^
lil Cancelliet af 24. August sidsti. har været enig *

kunde .iilstaaes Sludiosis chirureiæ fra Island al'Klosteret

og Regentsen, indtil han engang i næste Aar vender

tilbage for at tiltræde det ham allern. anbelroede EiH'

bede. — For at delle imidlertid ikke skulde forsbmmt'S,

bar man tilskrevet Stiflamtmanden i Island om at con-

stiluere den forrige Chirurgus Bachmann lil at vedblive

Embedet i den Tid Brynjolvsen her maatte opholf^^

sig for at studere. — Det kgl. Danske Cancellie dt""

23, Oktobr. 1802 \

80. okibr. Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmand Olaf

- Stephensen, ang. Gebyrer for Bevillinger, m. ^•

Khavn den 30. Oktbr. 1802. — Cauc. 3. Depart-

(Norske Justits-Depart.) Brevb. 1802, Nr. 1344.

P. M. At Cancelliet har imodtaget dét med Hr-

' Stiflamlm.', Skrivelse af 13. Julii d. A. fulgte Regnskab

over de af Dem fra 16. Septbr. f. A. lil samme Aars

Udgang udfærdigede Bevillinger, tilligemed Landfogden

Finnes Qvittering for imodtaget Gebyr til Belob 47 R*^"

60 Sk. — det har man ikke villet forbigaae herved

tjenstl. at tilmelde Dem til forndden behagelig Efterret-

ning, hvorhos man maa tilkjcndegive Dem, at det i Hen-

seende til Gebyret 'for den Jon Jonsen af Borgefjords

Syssel meddelte Bevilling kan have sit Forblivende ved

de betalte 4 Hd., hvorimod Gaardmænd i Island foi'

Fremtiden, naar de med Attest godtgjore at være fa^'

lige, maae, ligesom hidindtil er skeet, erholde dereS

Testamenters Confirmalion gratis , hvorved der altsaa

skeer Forandrina i hvad derved dette CoIIeeii Proniem.

af 14. Junii 1800 under Nr. 4, Litr. e § 2 er fastsat.
—

Ibvrigt maa man tillige, som en almindelig Begel, an-

') (len omtalte Skrivelse til Stiftamtmanden i Brevb. sst.

Nr, 1319.
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"^^rke, al de, hvis Testamenter skal udfærdiges paa 1802.

* I^dlrs Papir, ikke blot bar betale 4 Rd., men il R^. ^^^^j^^
Sk., da bemeldte 4 Rd. er Belobet af det stemplede

^^Pir, hvorimod det egentlige Gebyr 7 Rd. 93 Sk. des-

^den bliver at erlægge, og at der ingen Middelvei gives

'fnellem at erliolde et Testamentes Coiifirmation ,gratis

imod Gebyr af 11 Rd. 93 Sk.,— Det kgl. Danske

Caneellie den 30. Oktobr. 1802.

Kongelig Resolution ang. Transport af is- lo. Novbr.

handske Faar til Schæferiet paa Esserom. Frede-

i'iksberg den 10. Novbr. 1802. — i Forestilling

2- Novbr. bemiiM-ker Rentekammeret, at lia det „anseer den

islandske Faarearts Forbedring som en Sag at'megen Vigtifl^hed

Islands Opkomst", havde det forskrevet 8 Faar og 7 V;i'-
^

'

t^ere der IVa Laudet, hvis Transport- Omkostninger, ialt 337

8S Sk., foreslaaes udbetalte af Kammerets Extrafond. —
- ^ .

^^^tek. Norske Relat. og ResoL Prot. 83, Nr. 108.

Fraaten ot^ iivri^e Omkostniniier ved indbemohlte

° ^''aars og 7 Yæderes Nedsendelse fra Island til Kjii-

^^iiliavn kan udbetales af Vorl Rentekammers Extrafond

"^^d 3ii7 Rd. 85 Sk. — Friderichsberg Slot den 10.

^ovembr. 1802.

s

Reskript lil Stiftamtmanden og Biskoppen 3. Decbr.

^vei- Islands Stift, ang. Husafell Kirkes Inven-

^^riipenge. Khavn den 3. Decembr. 1802. —
^anc. 1. Bepart. Registr. II, 115 C1802, Nr. 454]. Rubr. i

^innisverb Ti&indi HI, 263.

Christian den Syvende Åc. V. S. B. Da Sogne-

Pi^aesten for Husefelds Præslegjeld i Vort Land Island,

John Grimsen, i en til Vort Danske Cancellie ind-

kommen Ans5"nin", som Os allerund. er bleven fore-

*38t, har ansogt om, at 19 Rd. i% Sk., som han er

skyldig til bemeldte Præste-Embede for 3 Qvilder,

hvilke, som overflodige, efter Biskoppens Foranstaltning,
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ifalge allern. Reskr. af 24-. Februarii 1747, ere borlsolgt^

lil ham ved offentlig Auclion, maalte ham eftergives p^^

Grund af hans Falliadom, Kaldets rinee Indkomster og

de Bekostninger, han af egne Midler har anvendt p^^^

Kirkens Istandsættelse, uden af dens Indkomster, soffl

ikkun ere 48 Sk. aarlig, at kunne vente Erstatning:

saa give Vi dig hermed tilkjende, at Vi, i BetragtninB

heraf, saml efter eders herover afgivne, Erklæringen

allern. ville have bevilget, al Præsten til Husefeld *

Island, fornævnte Hr. John Grimsen, maa eftergives

19 Ud. 42 Sk , som han er skyldig til Husefeld Præsle-

kald for bemeldte trende til ham ved offentlig AucUO»

bortsolgte Qvilder. Derefter I eder allerund. have

rette, og Vedkommende Saadant til Efterretning at

kjendegive. Befalende &c. Kjobenhavn den 3.

cembr. 1802.

24. Decbr. Caucellie Circulairc til samtlige Biskopper *

Danmark, Norge og Island, ang. JordemiidrcS

Indberetninger om dodfodte Born. Khavn

24. Decembr. 1802. — Canc. l. Departem. Brevb'^g

1802, Nr. 1434 (blank i Brevbogen). Original- Aftryk paa

Ark i Folio, som ..Circulaire". Coll. Tid 1802, S. 817—82^5

Fogtm. VI. 11, 850^852.

P. M. For at erholde noiagtig Underretning

Antallet af dOdfodte Bern, er det ved Cancelliels Circ^;

lair-Skrivelse af 14. Junii 1800 til samtlige Biskoppen*'

Danmark, Norge og Island fastsat: at de fra enhver

Elerredsprovst aarligen afgivende Efterretninger

Copulerede, Fodte og Ddde skulle være forsynede tn^

tvende nye Rubriker, imder Titel: Dtldfodte, en ^^^'^

Mand- og en for Qvindekjonnet, i hvilke ethvert Sogo^

dodfodte Bcirn, der ere over 7 Maaneder gamle, skul'^

,
anfdres, dog at der tillige i Overskriften over de tvende

lil Dbdfodle indrettede Rubriker bestemt angives,

Antallet af disse dddfcidte Bdrn ei indbefattes i
det i
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^en almindelige Rubrik for de Fodte anforte Anlal. — 1802.

^^^n da de Eflerretninger, som derved erholdes, for- 24. Decbr.

^t^delsl Man-el paa forec;aaende noiaglig Anmeldelse
for Præsterne, ikke ere tilslrækkeliize til at frembrini^e

lilsiete*^^ Nytte, Sagen selv, med Hensyn lil at

^05'mindske de dddfddte Borns Anlal, er af me^en Vie;-

'Shpd, saa har Cancelliet anseel det nodvendigt lil

flette Oiemceds Opnaaelse, at fciie folgende Foranstalt-

'^"^g: \) Enhver Gjordemoder skal, under Mul^t af 5 Rd.*
for hver Gang hun forsommer det, anmelde for Præsten

*^^hvert Barn, ved hvis Fodsol hun har været brugt, og
'^om enten kommer dcidt lil Verden eller doer inden

Timer ofler Fodselén. Paa denne Anmeldelse, som
'r^'ves:

i Danmark, og i Kjobslæderne i Norge og Is-

inden 8 Daae elier anden Sondaa efter Forlos-

'"^(>n, og Landet i Norge og Island inden en af

^^(Ikommende Øvrighed bf^slemmende Tid, i Forhold
til v ' " '

^t-i»^ns Længde imellem Præsten og Gjordemoderen,

^^fbres Faderens og Moderens Navn, omtrent i hvilken

^aaned efter Svanserskabet Konen fodte, Aarsaaen til

^*^cles fortidiige Nedkomst, om den kan vides; i Ilen-

^^ende lil Forlosningen, om Fosteret kom let, naturh"g,

^^sværlig, ved Vending eller Instrumenter, til Verden;

(ler var Liv tilsvne, da det fOdtes, eller ikke: i

fri
*

Tilfælde, hvorlænge Livet varede; om Gjortle-

^•^tieren brudte noele Haandtireb eller Midler lil al

j .^^^ i Live, eller holde Liv i del, og hvilke; eller

^) og hvorfor ikke; og om Moderen tilforn havde

noget dbdfodl Barn. — Dersom Gjordemodcren

f^^^
^^}^ skrive, skal hun mundlligen opgive alle

»"anfiirte Omslændiaheder for Præsien, som forer dem
Pnnon. — Denne Anmeldelse oplæses derefter af

^
resten for Barnets Moder, om hun lever, hvis ikke,

^ '^or dets Fader, om han var tilstede, og een eller

^ de fornuftigste Koner, der have været nærværende

O Canc. Circ. 25. Januar 1806.
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1802. ved Forlosningen, som da med deres Underskrift ellei'

paaholden Pen bevidne Efterretningens Sandfærdighc'^i

eller anfore, om nogen Omstændighed eller af Gjorde-

moderen begaaet Feil er urigtigen anfort eller fortiet,

samt om nogen Hjelp er forsomt at proves. — 2) Ved-

kommende Præster b5r derefter , anfdre disse Anm^''

delser udtogviis i Ministerialbogen, og ved Aarels SUi*'

ning sende dem sammendragne lil Stiftets Physikus,

der inden 8 Dages Forlob skal afgive dem til
Stedets

Biskop med sine tilfoiede Betænkninger over dem ^^^^

eller hver især, hvor han fandt Noget at anmfcrke.

Biskopperne indsende dem derefter til Ganc'eiiiet m^t^

de sædvanlige Kirkelister, hvori Resultatet er anfort.

3) Paa det at de, ifolge ovennævnte Circuiair-Skrivelse

af ]&. Junii 1800, af Herredsprovsterne aarligen

givende Lister over Dode og FOdte kunne blive over-

eensstemmende, bor de Dodfodte aiifdres ei alene i

tvende egenllige Rubriker for samme, men ogsaa i

generale Rubriker for de Ddde og FSdte tillige, t)^^'

fdlger af sig selv, at de egenllige Rubriker for de D'o^'

fOdte da ikke regnes med i Ilovedsummen for Dot^^

og Fddte. — Dette skulle Canceiliel herved tjenstligs^

tilmelde D. Hdiærv. til behagelig Efterretning og

kjendtgjorelse for alle Vedkommende. — Det kong^'-

Danske Cancellie den 24. Décembr. 1802 ^
,

29. Decbr. Kongelig Resolutioo ang. Bestyrelsen af offent-

lige Stiftelser og Bygninger i Island. Khavn den

') Under s. D. er et mut. mut. ligelydende Cancellie-Cii*'^^'

laire (dog med Udeladelse af § 3) afgaaet ,
til samtlig^

Stiftamtmænd og Amtmænd i Danmark, Norge og Isla^

m. fl. — Dette Circulaire er publiceret ved den islandske

Landsoverret 17. Oktbr. 1803 og findes i Canc. 3.

partern. (Norske Justits-Departem.) Brevb. 1602, Nr. I59l>

og 2. Departem. Brevb. 180.2, Nr. 2931-2932.
,

I

I

1
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Rentek. Norske Relat. og 1802.

29. Decbr.

29. Decembr. 1802. —
^esol. Prot. 83, Nr. 133.

Kammerraad Lutlvia Erichsen udnævne Vi allern.

Amtmand for Veslerumtet i Island, med lOOOT Rd.

^^clt^menterel aarlig Gage uden al Afkorlnini^, hvorhos

ham forundes fri Bolig paa Bessested, paa lige Maade
Som afdode Amtmand Vibe har haft don. Den af Os

Underskrevne Bestalling kan ham aldeles gratis ud-

*^^'eres, og dens Indlcisnings - Gebyrer, 254 Rd. 7 Sk.,

til Udgift i Regnskabet. Derhos er det Vores

^'"'e, at hau tillige vedbliver sine Forretninger som

^^^ste Medlem af den islandsk^ Malrikulerings-Commis-

^'^n, hvorfor han, foruden de Tor den Tid af Aaret,

^^dens Commissionen reiser, bestemte 1 Rd. 48 Sk.

^Qjilige Diælpenge, beholder, saalionge Commissionen

Vedvarer, 3lK) Hd. aarlig, uden al Afkortning, '

af de

Rd., han hidtil har haft i Gage, hvorimod den ov-

^'Se Deel af denne Gage spares for Vores Kasse. —
^^vriot har Vort Rentekammer at siore Vort Danske

^ncellie opmærksomt paa den slette Tilstand, hvori de

ofi'eutlige Stiftelser og Bvgninger i Island nu ere, og

^o»'responderc med bemeldte Cancellie om, at Amt-
^and Erichsen paalæ^ces med Stiftamtmanden ou Bi-

skfi"Ppen, forsaavidt Enhver af dem deri tager Deel, at

^'J^i'yede Bestyrelsen over beniehite Stiftelser og Byg-
^inger. Kjobenhavn den 29. Decembr. 1802 ^

land

Rentekammer- Skrivelse til Cancelliet, ang. 4803.

soverretten og det ældre Althing. Kliavn 8. Januar

J I^e fcirste to Passus af Resolutionen (til Ordene : ^^spares

for Vores Kasse" incl.) ere meddelte Erichsen ved Rentek.

Skriv. 31. Decbr. 1802 (Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. fiOO),

samt Stiftamtmand Olaf Stephensen og Landfoged Finne

.

"^ed Rentek. Skriv. 7. Januar 1803 (Copieb. sst. Nr. 606-
607).

38*
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1803. Isl. Copiebog Litr.4803. den 8. Januar
^ 8. Januar. Nr, 615.

Saavel hvad .Tustilsraad Slepliensen har andrar*^^

lil Styrke for sin Anscigning om al blive fri for al

i Reykevig, som den Vanskeh'ghed , det finder at fa^^

en Bygning opfcirt sammesteds for Landets Overr^^

og de dermed forijundne Omkoslnijiger, om hvilke begS^

Dele vi iovrigt referere os lil vores tvende

Skrivelser af Dags Dato \ have foranlediget, at det hcJ

^ed Kammeret er bragt under Overvejelse, hvad

kan ansees at være labl eller vundet ved denne In^'

retning. Ikke nægle at Rettens hurtigere Pleie

vinder derved, men om der ikke paa den andeii Sid®

flyder andre Uleiligheder deraf, fortjener efler Vorps

Tanker nærmere at overveies. Under den forrige I^d-

retning, da Allliingel blev aariig holdt paa Oxeraa

Juli Maaned. skulde samtlige Embedsmænd, Amlmfcnd,

Laugmænd,- Landfoged og Sysselmænd, saavidt dis''^

ikke tilkjendegave antagelig Forfald, indfinde sig

hvad derved kunde vindes til al fremme den kongt'Mr^

Tjeneste og til Landels Tarv, ved fælles Overlæg)

indlysende. Der bleve samtlige kongelige AnordniOr^'

og andre almindelige Befalinger p{iblicerede
,

og

saaledes hurtigst til almindelig Kundskab. Ved det 3^

Sysselmændene vare nærværende paa Oxeraa, fandt de

Vanskeligheder ikke Sted, som efter Justitsraad Steph^D'

) i den ene Skrivelse (^Copieb. sst. Nr. GOS) erklærer Bentek-

sig imod Stephensens Andragende om, enten at faae

udlagt til fri Bolig, eller ved Mageskifte at erholde N^^^

eller Bcssastad mod Leiraa: i den anden Skrivelse (P^
fra

picb. sst. Nr. 610) yttrer Rentekammeret, at efter en

dé ved Opmaalingen i Island ansatte Officerer indhentet

Betænkning vilde der ikke være vundet noget til at f*^^

skafle Landsoverretlen Locale ved, som paatænkt, athyg^^

en Ktage af Tommer eller Bindingsværk ovenpaa Tugl

huset, hvilket Kammeret fbr havde tilraadet og Cancelliet

bifaldet.

i
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•^6ns Beretning nu mode ved Sagernes Procedure m. v., ^803.

f^orrriedelst Mancei paa Prokuratorer. Der havde Land-^T^
f_ ,

r> i Januar.
"r«en Leilighed til at gj5re Afregning baade med
Sysselmænd og andre langl fraværende, som skulde
svare aarlic;e AfiJ-ifter til Konaens Kasso. og; der bieve

saniiline Restancer exarainerede, hvilken Examination

^nder nuværende Indretning aldeles savnes. Der blev,

'^oi'iiden Overretten og Lausthingsretten, tillige det geist-

Synodus holdt, til hvilken sidste, saavidt her ved

*^animeret vides, ikke or foiet nogen Anstalt. Betragtes

''<^rhos, som Justitsraad Stephensen har anmærket til

^^yke for sin Ansøgning, hvormange Sager der ere

P^addvnle under den forrige Indretning, saavel ved

Overretten som ved LaualhinGsrelfen , svnes deres

^*ngde ikke heller at udfordre en saadan vedvarende

% saa kostbar Indretning, som den nærvæi*ende. Til

eviis herfor tjener, at ved .Overrelten er i en Tid af

^ Aar, fra Aaret 1768 til 1772 ind., ialt paadomt 28
' -

^^§^r^ og Althingsakterne for de seneste 10 Aar, fra

^^90 til !800 ind., vise, at der i dette Tidsrum ikkun

bleven paadomt 27 Sager ved [.augthingsretten.

trisse vores Anmærkninger lede os lil at henstille til det

Danske Cancellies nærmere Overveiende, om der
'kke kunde IrætTes en anden med Landets Forfatning

^^^6 passende, og i Hensyn lil Lonningernes for den

^o'- Kasse mindre bvrdefuld IndretninG: end den nær-

^'ærende, der raedforer omtrent 2000 Bd. slbrre Ud-
J^'fl end. tilforn, foruden ;i! der skal opfcires en Bygning,
VIS Bekostning, efter vores Skrivelse af 10. Martii f. A.,

*^^Ppe kan venles at blive mindre end 8000 Rd. —
^^nlekammeret den S. Januarii 1803.

Kongelig Resolution ang. Understottelse for u. Januar,

islandske Studiosi medicinæ og chirnrgiæ. Khavn
14. Januar 1803. — Mcddeelt Cancelliet ved Skri-

velse fra Directionen for Fondet ad usus puhlicos 18. Januar
1803 (^Canc. 3. Dep. Joura. Å, Nr. 85); jeynf. A.W.Scheel.
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1803. Om Khavns Universitets Collegier og Stipendier. 1844.
4*"'

^ S. "29, hvor den dog anfores som (^Reskript". — see Cancellie-

14. Januar. Skrivelse 19. Februar 1803.

15. Januar. Rentekaiiimer-Skrivelse til Finance-Collegiunij

ang. Ansættelsen af Byfoged og Politiebetjente i

Reykjavik. Khavn den 15. Januar 1803.

Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 619.

' ' Allerede ved Plakaten [rett. Anordn.] af 17, Novbr.

1786 ang. Friheder for de islandske Kjobstædcr, er i

18. § besleml, at disse Kjobstæder kunne vente enga^^S

Jurisdiction, saasnnrt deres Tilvæxt cjorde det forno'

dent. Af disse Kjobstædcr er nu Reykevig saaledes

tillågen, at den, saavel i Hensigt li! dens Slorrelse,

som til at overholde god Polilie og Orden, trænger til

at blive forsynet med en egen paa Stedet boende RY'

foged, der tillige li! Execulion maatte forsynes nie^

tvende Poliliebeljonte. Til Besparelse i den med denne

Indretning forbundne Ddgift finde vi, at dette Embede

kunde forenes med Sysselmands-Embedet i Kjose eg

Herreilsdommcr- Embedet i Guldbringe Syssel, som eg

hi(iindlil har været den compelente Dommer i Kjo^'

staden, men uden at boe der. Delte er nu ledigt,- eg

allsaa er det og den beleiligste Tid til at lænke p**^

denne Sag, ligesom man og, i Hensyn til at man

traaede al faae delte Embede besat med en diiclio

dansk eller norsk Mand, som man kunde lillroe flt^^e

fornødne Indsigter, end man kunde love sig af en in^"

fbdt der i Landet sig opholdende Islænder, har la(^et

dette Embede til nu slaae vacant, da en saadan Person

har meldt sig med Ansogning om paa den Maade ^t

blive overdraget delte Embede. Vi finde Indretningen

hbist nodvendig, og bnske at kunne derom gj*^^*^

allerunderd. Forestilling, men i Henseende lil
Udgiften

maa vi forinden derom udbede del kongelige Finance-

Collegii Tanker. Disse Udgifter ere: I aarlig Lon

en saadan Mand ikke komme ud med mindre, end

1
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ham foruden Indkomsterne af Sysselmands-Embedet 1803. -

' ^^^''Se maalle forundes et Tillæs; af den kal Kasse af^TTT
^ ^ 15. Januar,
Hd., og aarlig Lcin for tvende Politiebeljentere kan

"®Ppe blive mindre end 300 Rd., eller til hver 150

der altsaa bliver tilsammen en aarlig Udgift for

^^n kgl. Kasse af 600 Rd., hvortil kommer engang for

^ile en Gave til at beslride deres Udrednings Omkost-

^>»^Rer, nemlig til Byfogden 200 Rd. og til hverPolitie-

^eljent 100 Rd. — Endelig er det tillige fornodenl, at

maa opfcjres et IIuus for Byfogden, der, saavidt

- kan calculeres, vil koste 14 å 1600 Rd. — Vel synes

^^Ue at ville bJive en ny Byrde for den kgl. Kasse,

*^ller OpofTrelse for et Land. hvoraf for nærværende

ikke haves nogen overskydende Indtægt, men i

^^^n Henseende maa det være os tilladt at anmærke,
9t der er Udsigt til iajen at indvinde denne med flere

^<^Sifler, saavel naar de.ved Handels-Plakaten af 18. :

August 1786 dens 11. § givne 20 Friheds-Aar ere ud-

lobne, som naar den paalænkte nye Malriktrf bliver

*"t^fort, og det kgl. Gods kan blive bortsolgt, hvis Af-

. ^^ndelse upaatvivlclig vil give en Indtægt, der vil

*^^'^rstige den Fbrdeel, som de nu kaste af sis. —'

^^nlekammeret den 15. Januarii 1803.

Cancellie-Skrivelse til Amtmand Ludvig Erich- 25. Januar.

ang. Underretninger om de islandske Forhold.

J^havn den 25. Januar 1803. — cw. 3. De-
P^^'tem. (Norske Justits-Departem.) Brevbog 1803, Nr. 84,

M. Det kgl. Rentekammer har under 7. dennes

^^''^eldet Cancelliet, at have bragt i Erfaring,* al de

P^^lique Stiftelsers Bestyrelse og de kgl. Anordningers

^Overholdelse ikke er i den bedste Orden paa Island,

'^^i^t at det synes hdist fornodont,' at et bedre Politie

^ndfcires i Reichevig m. v. — Da nu Cancelliet, under
^^is Ressort disse Qjcnstande henhbre, er blevet under-
rettet om, at Hr. Amtm., efter Opfordring af velbemeldte



600 Canc, SKniv. ang. db islatsdske Forhold.

1303. Kamnior, hnr meddeclt samme en detailleret Ferelnina

rr"'!
'I

desaniznacnde, hvori der opgaves beslemle Facla, ved

hvilke Cancelliel kan sættes istand til at lage passenot;

og kraftige Beslutninger i denne Sag, saa skulde tna^

herved Ijcnstl. anmode Dem at ville iieliageligen ,
s**^

haslig som mueligt, tilstille delte Collegium en Gjen-

part af bemeldte Deres Beretning til Rentekammeret,

forsaavidt de deri omhandlede Ting ere betroede til

Canct'lliets Overtilsyn, og qualificere sig til Underscigels^

og Paalale fra Justits-Collegiels Side. — Ved denne

Lejlighed udbeder man sig tillige Efterretning: om t*^

ved Deres Reiser og Ophold i Island har fornunin^^^

Utilfredshed eller Klager over Althingets Ophævelse

Landsoverrettens Oprettelse, samt Deres Betænkninr-'

om De anseer del aavnliat, at det saakaldte Althii^S

igjrn vorder indforl og Overretlen afskaffet. — Detkgt.

Danske Cancellie den 25. Januarii 1803.

26. Januar. KoDgelig Resolntioii ang. islandsk Students

Antagelse paa Blaagaards Skolelærer-Seminarium.

Khavn den 26. Januar 1803. — i Anledning ^

Andragende fra Halld6r Bjarnason, dimitteret fra Reykjavik ,

Latinskole i Aaret 1T98 med et meget fordeelagtigt Vidnesbyr*^

for Flid og Kundskaber, om at forundes fri Underviisning ^

Skolelærer-Seminariet paa Blaagaard, „da lian attraaer i Tiden

at kunne gavne sit Fodeland som en duelig Almueslferer j

men^ kunde ikke vente nogen Hjclp som Studerende, naar b^^^

ikke gik den academiske Vei, j/len han med Grund ikke troer

at ville fare ham til hans Maal". Bekostningen ved Seminariet

var 40 Hd. aarlig for Kost og Underviisning og 20 Rd.

Klæder, ialt GO Rd. — Rentek. Norske Relat. og Resol. ViO^-

84, Nr. 13.

/,Vi tillade allern., at Haldor Bjarnesen antages ^ot

Vores Regning til Oplærelse ved Skolelærcr-Seniinarie*

paa Blaagaard i trende Aar, da Bekostningen, 60 Rd.

aarligen, eller iall 480 Rd. for den hele Tid, kan u*^'



KgI. ReSOL. ANG. en SEMmAKIST. 601

^'^fies af. Vort Rentekammers Extrafond. — Kjcibenhavn 1803.

dense. Januarii 1803 ^ ' ^X^,
Rentekammer-Skrivelse til Finance-Oollegium, s. Febr.

^"g- den islandske Collects Status og Anvendelse.

'^Iiavn den 5. Februar 1803'. — isi. Copiebog

^itr, Æ, Nr. 632.

Ved Skrivelse af 29. f. M. har del kgl. Finance-

Collegium behaget at lilkjendegive delle Kammer, al

^^Ibemeldte CoHe£:ium vel ikke havde Noget imod, at

^® Udgifter, som engang for alle vilde medgaae, ved

anlage flere Opmaalings-Officerer til at opmaale de

'ålandske Sokysler og Havne, bleve" exlraordinaire ud-

''*^<He af den kgl. Kasse, men i Henseende til den Deel,

s^mme Kasse maalle for 12 Aar lage i do aarlige Ud-

har velbemeldle Collegium bocjært nærmere

Underretning om, hvorvidt der i alle Tilfælde kunde

?j^res Regning paa, at de islandske Colleclpenge kunne
*'^»'l"g lil det Rrug udrede 1700 Rd., og om ikke en

*'*f^den Anvendelse ved mulig indtrælfeiide ulykkelige

'T'lfølde kunne finde Sted. Til Ijenstligst Gjensvar for-

^^'*les, al Col!oclpcngene,saalcdes som indsluttede Conto*'*

O Ved Rentek. Skriv, til Finatitskasse-Directionen 9. Juli

1803 anvises det bevilgede Belbb for det forste Aar. —
^sl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 855.

'3 kgl. Resol. 25. Febr. 1803.

) Conto over de islandske Collectpenge til ult. Decbr. 1802.

Debitorer. Capital. Rente.

^- Den kongelige Cassa . . . 35,fi96. 44. 2,568. 81. .

2. Kjhbmand Holter 6,250. « 259. 45.
'

3. Kjobmand Sunckenberg. . 6,000. « 77. 53.

4. Stiftamtm. Stephensen . . « » 1,000. "

6- Amtm. Thorarensen ... » » 171. 23Vi.

46.sye. 44. 4,077. 10 V^.

Creditorer. Capital. Rente.

!• Den isl. Jordebogskasse . . - 2,5.50. »

2. pr. Balance Debitorer. . . 46,946. 44. 1,527. lO'A.

46,946. 44. 4,077. 10 'A.
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1803. udviser, har foruden vundne eller i Behold værende

„T^ Renter i rentebærende Aclivei* en Capital af 4(i,94CBd.

44 Sk., og at der folgeh'g er Sikkerhed for, at af Ren-

terne kan aarlig svares 1700 Rd.; hvad angaaer hvor-

. vidt ulykkelige Tilfælde kunde gj(5re anden Anvendelse

af disse Penge nodvendig, da maa vi anmærke, at nion

vel i afvigte Aar i Anledning af de tvende indtrufne

haarde Aaringer har disponeret 5000 Rd. til Uddeling

lil Trængende og for extraordinaire at faae Forraad a'^

Fodevare oversendt til Landet; men da Island, naar

disse Collectpenge ikke havde været, kunde lige med

Norge eller andre H. Maj*' Lande gjort sig Regning p^^

Understottelse af den kgl. Kasse, saa kan ikke egentlig

siges at man har grebet (II disse Penge uden fordi de

vare ved Haanden hcnstaaende ubenvltede, 02 kunde

synes at qualificere sig til denne Anvendelse, samt li^'

deels for at bespare den kgl. Kasse. Vi ville saaledeS

forvente, at det kgl. Financc- Collegium vil befinde, 3t

.
' denne Tvivl vil falde bort, saamegel mere, som DispO'

sitionen over Collectpengene beroer paa delte Kammers

Overveiende og derom gjorende allerund. ForeslilliuSi

og vi saaledes kan indgaae, at de ikke i noget Tilfælde

skal anderledes blive anvendte, end at af Renterne kan

aarlig blive udredte 1700 Rd. til Opmaalingen. V*

igjentage iOvrigt vores Begjæring om, snarest muelig^

at^erholde det kgl. Finance- CoUegii behagelige Svar,

for at kunne blive istand til betimehg al foranstalte det

Fornddne, og for at kunne forebygge, at et Aars Ud-

gifter ikke ved Sagens Forhaling skal blive spildte.

Rentekammeret den 5. Februarii 1803.

\9. Febr. Cancellie-Skrivelse til Patronen for Univer-

sitetet, Hertugen af Augustenborg, ang. Under-

^ stottelse for islandske Studiosi medicinæ og

chirnrgiæ. Khavn den 19. Februar 1803. —
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Canc. 3. Departem. [Norske Justits-Departem.) Brevb. 1803, 1803.

M. Efter at Cancelliel havde modtaget Deres

^u^chl.' naadige Skrivelse af 24. August f. A., betræf-

^ende Forslag til Understcitlelse for tre islandske Can-

^idater
i Medicinen, Chirurgien o.g Pharmacien, anmo-

*^ede man, i Overeensstemmelse dermed, Directionen

'^'^ Fondet ad usus publicos, at ville bevirke tre saa-

^^nne Subjecter (foruden den UndcrstbUelse, de, efter

ovennævnte D. Durchl.' Skrivelse, kunde vente sig fra

^niversilelet) 1 el aarligt Bidrag af 30 Rd. for hver,

^^'ikel man ansaae nodvendigt til deres Soutien medens

her studere. — Directionen for bemeldte Fond har

^^''paa tilmeldel delte Collegium, at det ailcrnaad. har

behiiget H. Maj', paa Direclionens Forestilling i denne

Anledning under 14. Jaiuiar sidsil al resolvere soaledes:

„Vi bevilge hermed aljern., at trende af de hertil

^^fikommende islandske Studentere, som her ved Uni-

versitetet ville lægge sig efter de medicinske og chirur-

8'ske Videnskaber, og, derefter anvende samme i deres

Psedrcnehind, maae eniinn" for alle af Fondet ad usus

P^ljlicos forundes en Understbllelse af 30 Ud. aarlig

^Qfhver i trende Aar". — Ved at communicere D. Durchl,

^f^nne allerh. Resolution, skulde man tillige underd.

'^^'tJe, at ligesom, efter Cancclliets Formening, de Res-

sourcer, man nu har, tilligemed de, man efter Deres

t*urchl/ Forslag kan vente lil de omhandlede islandske

Studerendes Underslbttelse, maae, i det mindste i tre

ansees tilstrækkelige, saaledes tiltræder dette Col-

*^S'utn i Et og Alt D. Durchl.' Mening, saavel i Hen-
seende

til at den Stipendiat, der lægger sig efter Me-

3- dette specificeres i Hertugens omtalte Sknveke saaledes

3-) fri Bolig og Ildebrand paa Regentsen.

det saakaldte Regentsstipendium ... 20 Rd.

O den saakaldte Kiosterdaler 34 Rd. 'I Mk.
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dicinen, bor være dimitteret fra en islandsk latinsk

Skole, hvorimod de, som blot applicere sig til Chirurc;ie

oa; Pharmacie, ikke belicive nogen Inscription i
den

academiske Malrikul, soin at Landphysikus paa Island

knnde lil hverl Stipendium foreslaae for Stiftamlinanden

2 eller 3 Personer, af livilke denne valgte een, sanil

ligeledes forsaavidt de dvrige af D. Durchl. foreslngn^'

Vilkaar* angaaer, under hvilke de omhandlede Subjecter

maalte lillægges de dem forundte Slipendia. — Og

CanceliieL ei kan andet end ansee denne Sag, forsafi-

vidt her handles om at bevirke Studerende Understol-

telse af Regents- og Communitels - Kassen , som hen-

horende under D. Durchl/ Ressort, maa man overlaf^^

til D. Durchl., om det ikke maalte behage Dem

forestille H. Maj*. Sagen i det Hele, i Overeensstemmelse

med Deres Forslag, lil hvilken Ende man herved giver

sig den underd. Frihed al tilstille Dem samtlige dert»*

barende Doeumeuler. Det kgl. Danske Cancellie den

19. Februarii 1803^

25. Febr. KongcIig Resolutioii ang. Opmaalingen af

Islands Kyster. Khavn den 25. Februar 1803.

I Forest. 22. Febr. bemærker Rentek., atLieut. v. Ohlsen havde

ved sin Nærværelse i Khavn forestillet, at der ved Opmaalingen »

^ Island modte saa mange Vanskeligheder, at naar Værket skulde

') disse vare : at de, der indskreves som academiske Borgercj

maatte underkaste sig de Ovelser og Prciver, som -for

Fremtiden maalte hlive anordnede for alle dem, som nyde

Stipendia. De andre maatte hvert Halvaar til Communi-

tets-Directionen indsende nye Attester om deres Flid og

Fl'emgang, udstædte af vedkommende Lærere, for frem-

deles at nyde Stipendiet. Ogsaa maatte de samtligen ved

deres Ankomst til Academiet forpligte sig til efter fuld-

endt Cursus at vende tilbage til deres Fiideland.

^) I Henhold til den her anforte kongel. Resolution anvises

Chirurgus Olafr Brynjolfsson 30 Rd. af Directionen for

Fondet ad usus publicos ved Canc. Skriv. 23. April ISO^

(Canc. 3. Departem. Brevb. 1803, Nr. 601).
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fultlftires, trængtes til C Officerers Ansættelse derved, eller 5 i 803.
foruden ham, ^/ia v. Aaniim formedelst indlobne Omstændig- 25. Febr.
^eder ikke kan længere vedblive Forretningerne". Åibeidet

^unde ikke begyndes med Varders eller Signalers Opreisning
ffirend Græsset var opkommet og Hestene vare komne sig efter

^tlegang om Vinteren, altsaa i Slutningen af Mai, og om Efter-

^aret kunde man ikke holde længere ud i Marken, end til

Midten eller Slutningen af September Maaned, Man kunde
altsaa kun regne 3 Arbeidsmaaneder, og i denne Tid kunde
»(Blæst, Taage og Regn gjore Operationen paa Marken yderst

Vanskelig, ja ofte umuelig. Det gjælder altsaa om at nytte

*^nhver enkelt tjenlig Time, om ikke hele eller halve Dage
^^^^ gaae bort ubenyttede

,
og derefter, maa Planen til Op-

>^iaalingen lægges". — Ohlsen foreslaaer 6 Opmaalere i to Af-

delinger, 3 i hver. Der gik een foran, „udsagte Stationer og
^t^satte Varder og Signaler". Den anden fulgte efter og ^,maalte

^^inkler i de udsogte trigonometriske Triangler med det geogra-

phiske Instrument". Den tredie ^^optog Kystens Slyngning med
^aalebordet i Combination med de trigonometriske Triangler, saa-

vel Som de mindre Fjorde, Oer; Skjær ogBugter". — Omkostnin-
Serne calculeres til 500 Rd. for hver, foruden Reginientsgagen.

^pfcirelsen af et Observatorium anslaaes til •24()Rd. — Kammeret
^^^11" Intet herimod at erindre, men mener kun, at Udrednings-

^inkostniTigerne kun skulde beregnes til 800 Rd. foiv hver. En
Calcule derefter, paa vedlagt Regning, vilde for 6 Landmaalere

^ 8 Aar Itibe til c. 49,930 Rd. Ifalge Resol. 28. Mai 1800
skulde dette udredes af Collectpengenes Renter. Disse belObe

1700 Rd. aarlig, eller for 8 Aar 13,600 Rd.
,

'mangler
altsaa omtrent 36,320 Rd., eller, Udredningsomkostningerne
^000 Rch engang for alle fradragne, 5,740 Rd. aarlig, som ikke

^^nde udredes anderledes end af Kongens Kasse. For at for-

de to Ting : at formindske Udgifterne og fremme Arbeidet,

*^3Jnkte man paa at ansætte 4, saaledes at 2 og 2 maalte sam-

^^^i og naar 1 blev syg, da 3; paa den Maade beregnes 12

til Værkets Fuldendelse. Udgifterne beregnes til 50,000
^^•) altsaa Tilskud 29,000 Rd., nemlig 2,480 Rd. engang for
alle og 2,2G0 Rd. aarlig. Herom blev da corresponderet med
^jnantseoUegium, men dette'troede ikke, at en saadan fortaget

^•^gift kumle tilstedes ,,uden at fravige den allern. befalede
raen"j det henstiller derfor, om ikke Opmaalingen i dette Aar

vedblive paa samme Fod som for, og at man, hvis det
syntes nb'dvendigt, fSrst i næste Aar udvidede Planen. —

V

I
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4 803. Planens Udvidelse maatte altsaa stilles i Bero, men da v. Åanum

25. Febv. '^^^ kunde vedblive, maatte man strax ansætte En i h^^^

Sted. Kammeret finder, ^^at det var htiilig at bnske og viUl^

svare bedre Regning, om endnu en tredie Opmaaler blev S-n"

tagen". Til at bestride Omkostningerne derved kunde Kai^"

meret kun gjbre Regning paa CoUcctpengenes Renter, men

disse ikke kunde anslaaes til mere end 1700 Rd. aarlig, kunde

Kammeret kun, i Overeensstemmelse med Resol. 28. Mai 1800,

foreslaae, at Kongens Kasse skal gjore Forskud mod Erstat-

ning af Renterne. Antoges dertil kun een Opmaaler, mener

Kammeret, at det kunde beroe med Fleres Antagelse; Kongens

Kasses Tilskud blev derved kun 13T0 Rd. aarlig, og, da Tiden

maatte calculeres saa meget længere, i 16 Aar 21,920 Rd. "

Rentek, Norske Relat. og Resol. Prot. 84,. Nr. 33.

Efter de Os foredragne Omstændigheder villo Vi

allern. enlledige Lieulenant v. Aanum fra den han) i Fo^'

ening med Lieutenanl v. Ohlsen overdragne Opmaaling

de islandske Kyster bg Havne, og forunde ham derhos

200 Rd. aarlige Vartpenge i 2 Aar af Vores Kasse.

Foruden den Mand, som i hans Sted antages, ville Vi,

at endnu en tredie skal ansælles ved fornævnte Op-

maaling. For dem begge, om hvis Udnævnelse Vi

icivrigt forvente Vort Rentekammers nærmere ForesliilinS*

ville Vi have bestemt de samme Vilkaar ^, som for Licute-

nanterne v. Ohlsen og v. Aanum ved Vores Resol. af

28. Maji 1800 bleve fastsatte, dog saaledes, at de nyde

hver ialt 300 Rd. eengang for alle III Udredning oS

200 Rd. aarligt Tillæg til deres Lcin, samt 40 Rd. aar-

Ved kgl. Resol. 13. April 1803 fNorske Relat. og Resfh

Prot. 84, Nr. 59") ansættes Secondlieutenant ved Ingenieur^

corpset Hans Jorgen v. Wettlesen ved den islandske Op'

maaling paa de herved bestemte Vilkaar og Gagegodt-

gjOrelse, hvis Udredelse skulde bestrides paa samme Maade,

som de cjvrige Udgifter ved denne Opmaaling^ — ved kgl-

Resol. 4. Mai 1808 (Resol. Prot. sst. Nr. 6C) ansættes

' Premierlieutenant ved fdrste agershusiske Infanterie-Regi-

ment Hans v. Frisach ved den islandske Opmaahng pS-*

de samme Betingelser.
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^'gen til llestefoder. Lige Tillæg i Lonnen og Hjælp

^»1 Hestefoder ville Vi ogsaa allern. forunde Lieutenant

"v. Ohlsen. O2 liaesom de herved approberede foroaedePP
Udgifter, der eengang for alle ville medgaae til Udred-

^*i^g, rn. V., blive af Vores Kasse at udrede, saaledes

hcir Vort Rentekammer nærmere at corresi^ondere med
^•^t't Finants-GoIIegio om den aarlige Forogelses Ud-

i'edelse ligeled es af Vores Kasse fra næste Aars Be-

gyndelse, saavel som og, al den for dette Aar deraf,

saavidt Gollectpengenes Renter ikke kunne tilstrække,

'^oi'skydes i Overeensstemmelse med bemeldte Vores

^esol. af 28. Maji 1800, indtil den af bercJrle Renler i

^^*Jen kan vorde erstattet, — Endeligen
,
bevilge Vi

allern. Lieutenanterne v. Ohlsen og v. Aanum for den

forbigangne Tid hver fait 500 Rd. af Vores Kasse, som
Ei'slatning for deres Tab i Anledning af den hidtil dem
lilstaaede mindre Lon og Udredningshjælp. — Kjciben-

havn den 23. Februarii ^803^

Declaration ang.' Afdragsrettens Ophævelse i9. Marts.

Mellem Danmark og Norge og de Kurhanno-

^^i'ske Jjande. Khavn den 19. Marts 1803. —
eiine Declaration, hvis fuldstændige Titel er: (,Declaration,

^^'Odurch das Abzugs-Recht zwischen den Konigreichen Danne-
^ark und Norwcgen und den Kurliannoverischen Landen auf-

S*^hoben worden ist", er publiceret i Synodalforsamlingen i

Island 1804, men ikke ved Landsoverretten. Original-Aftryk .

^^os Schultz.
. Colleg. Tid. 1803, S. 281-282. Cancell. Circ.

• »»uu 1803, hvorved Declarationen sendes til Stiftbefalings-

^setidene og Amtmændene, samt Biskopperne i Danmark og
^^oi'ge, anfbres hos Fogtm. VI. 12, 220: jevnf. Canc. Skriv.

Magistraten i Khavn 20. August 1803, Fogtm. sst. S. 260.

O Communication i Hentek. Skriv, til Ohlsen 26. Febr. 1803

Qsl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 6363 til Frisach i Rentek, Skriv."
^

5. Marts s. A. (Copieb. sst. Nr. 640); til Finantskas'se-

Directionen 21. April (Copieb. sst. Nr. 674) og 30. April
,

(Nr. 698).

I
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^J803^
Plakat ang. Præmier for Fiskefangst under

23. Marts. Islaild. Kliavn (len 23- Mai ls- 1803. —
publiceret i Island og ikke bemærket som derhen sendt. En^^"

neret igjehnem General-Land-Oeconomie- og Commercecollc'

gium. Original-Aftryk hos Schultz. CoU. Tid. 1803, S.
237-

238. Qvart-Forn 1803, S. 35—35. Schou XIII, 567.

Plakat, atigaaende Vedblivelsen af den hidtil alle*'*^-

udsalte Præmie til Opmuntring og Understotlclse for

Skibes Udrustning lil Fiskefangst under Island endn«

for det forste i fem paa hinanden folgende Aar.

Vi Christian den Syvonde &c. G. A. V. At, da det

for den lil Opmuntring og Understoltelse for Skibes

Udruslning til Fiskefangst under Island hidtil udsalt*^

Præmies Vedvarelse bestemte Tidsrum, efter Vor Plakat

af 28. Februarii 17^J8 med den 28. Februarii d. Ar cr

udl5bet, saa have Vi, i Betragtning af de nærværende

uforandrede Omstændigheder, allern. funden for godt

at bevilge og tillade, ligesom Vi hermed bevilge og t'^"

lade, at den hidtil tilstaaede Pra^mie af 40 Rd. for hver

Commerce-Læst af Skibe fra -IS til 30 Commerce-Læster

drægtige, endnu fremdeles for det forste i 5 paa hin-

anden folgende Aar maa vedvare og udbetales aarhg

indtil for 600 Commerce-Læster for de Skibe, som ud-

rustes til bemeldte Fiskerie, under de Reglers og

skrifters Iagttagelse, som ere foreskrevne i Plakalerne

af 6. Junii 1787, 30. April 1791 og 28. Februarii 1798,

hvilke i saa Henseende fremdeles vedblive i deres fuU^

Kraft. Hvorefter Vedkommende sit* allerund. have 3^

ri

relte og forholde. Givet i Vores kgl. Residence- Sla"

Kjdbenhavn den 23. Marlii 1803.

15. April. Kongelig Resolution ang. Oprettelse af sær-

egen Jnrisdiction for Byen ReykjaTik, m. ^

Khavn den 15. April 1803. — i Henhold til
et

Forslag fra Rentekammeret, begrundet paa Anordn. 17. Novbr-

- 1786 ^ 18, havde Caucelliet i Forestilling 15. April 1803 iod-
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^^illet: ^^at Reykevig Kjobsted allern. maa forundes egen Juris- 1803.
fiction, og at Sysselmand i Kjose Syssel og Herredsdommer ———

—

* Guldbringe Syssel, Rasmus Fiydensbcrg, maa tillige beskik-
15-April.

^^s til Byfoged i fornævnte Kjbbstæd, og i Tillæg til hans
^'^^ af D. Maj" Kasse nyde 300 Rd. aarlig, samt i Udred-

^i^gsomkostninger 200 Rd. — at derhos maa antages tvende

%svende eller Poiitiebetjente j bemeldte Reykevig, som af D.
^^sj*' Kasse lilla^gges 150 Rd. i aarlig Lcin hver, og ved deres

Afreise herfra i Udrednings -Omkostninger hver 100 Rd.'* —
*^anc. Norske Justits-Departem. (3. Departem.) Forestillinger
^01- 1803, Nr. 42. Coll. Tid. 1803, S. 257

5
Fogtm. VI. 12, 131.

Indslillinaen bifaldes i Et 0£t All. — Givet i Vor

Hl Residentsstad Kjbbenhavii aen 15. April 1803^ .

Admiralitets -Collesii Skrivelse til General- i9. Aprii.

'^'»gscommissairen for Danmark, ang. Skibs-

f^^l'ere til Island, m. v. Kliavn den 19. April

1803. .— Fogtm. VI., 12, 138—139. — Uddrag.

' — — —
- a) Romoes og andre smnae Oors Be-

boere, der hidlil have fort Fartoier paa Island, uden

have været indrulleret eller meddeelt Cerlificats som

^^'Ppere, maa tillades som Sælle-Skippere, indlil videre,

3*- fciro de Fartsier, sofn de beviislig have eller kan
'faae at fcjre paa Island, imod at slaae i Ilovodrullen

Matroser. Kjobenhavn den 19. April 1S03.

r

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Erichsen 23. April.

^ Vester-Amiet, ang. Handel paa Udliggerstedet .

3 Canc. Skrivelser 23. April til Stiftamtmantlen i Island,

^^ntekammeret og Finantskasse-Directionen, hvorved Ind-

^"loldet af Resolutionen (Indstillingen) commimiccres, Canc.

^- I>cpart. (Norske Justits-Dcpart.) Brevb. 1803, Nr. 513.

~~ Rentek. Skriv. ang. samme til Finantskasse-Directionen

^- Mai 1803 (Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 728) og til Land-
foged Finne 14. Mai CCopieb. sst. Nr. 749).

) det Udeladte er Island uvedkommende.

ii, 59

I
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J803^01afsvik. Khavn den 23. April 1803.

23. Ai^pl. At Kjobmand Bladt tillados i 2 Aar at handle paa OlafsW^^J

uden forst at anlobc Kjobstaden Grbnncfjord (= Giundarf-)

eller der at anlægge Handel, „imod at han forpligter sig ti^j

naar det forlanges, efter den Tids Forlob, at etablere sig ^

Grcinnefjord og der drive stadig Handel" — (i Anledning

Stiftamtmandens Indstilling og Yttring: at Grundarf. ^.nffpP^

kan ventes at bhve til en befolket KjGbstad"), — Rentek. Is'-

Copieb. Litr. Æ, Nr. 689.

4. Mai. Forordning om Handlendes og Sofarendes

Forhold i Krigstider. Khavn den 4. Mai 1803 <

— Publiceret ved Lundsoverretten i Island den 6. August ISO^'

jevnf. Minnisverb Ti&indi III, 263. ~ Emaneret igjennem Ge^

neral-Land-Oeconomie- og Commerce-Collegium. Coll- Tifl-

1803, S. 328-331, 343-349, 358-361. - Original -Aftryl^

hos Schultz. Qvart-Forr. for 1803, S. 70—78^ Schou XH^j

583-591.

FoROHDNiNG 001, hvorledes de Handlende og Si)'

farende sii^ have at forholde, naar Krig finder Sted

imellem fremmede Somagter.

Vi Chrislian den Syvende &c. G. V. Uagtet Vi

ved forskjellige tilforn udgangne Anordninger have

fastsat de Realer 02; Forskrifter, hvorefter Vore h*niJ'

lende og siifarende Undersaat^er skulle rette sig, "^^^

Krig finder Sled imellem fremmede Somagter, have Vi

don under de nærværende Omstændigheder fundet d^t

fornodent udi een Forordning at sammendrage, samt 1

sine Dele nærmere at boslemme, hvad af ovenmeldt*^

Vore Anordningers Indhold herefter skal tjene til
Hette'

snor for Vedkommende, paa det deels de Grund?^^'

ningcr derved kunne vorde almindeligen bekjendt^?

hvorcflcr Vi til alle Tider agte at haandhæve Vor*?

handlende og sofarende Undersaatters Retliuheder, ^r>

deels paa det ingen skal kunne undskylde sig

'3 Plak. 1. Juni 1803 j For. 1 . Juli 1803 ; Bekjeudtg. 20- April 185*

4
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Uvidenhed om de ham, som Diinsk Undersaat, i oven- 1803.

*^9evnle Tilfælde paaligirende Phgter. Det er derfor Vor 4. Mai.

^^Iprn, Villie, at det efterstaaende Reglement herefter

^ne og alene skal folges og paa det nciieste efterleves

9f Alle og Enhver, som ville tage Deel i de Fordele,

Som Vort Flags Neutralitet i Krigstider hjemler dem i

*^^^es lovlige Ilandelsforetagender og Sofart
;

og ville

^' lil den Ende herved aldeles have ophævet og igjen-

'^^Idet alle tilforn om Vore Undersaatters Forhold i oven-

^^t^ldte Henseende udgangne Anordninger. Thi byde

befale Vi, som folger:

1) De af Vore handlende og sofarende Under-
saatler, som ville sende noget dem tilhorende Skib

over Scien til noget af de fremmede Steder, til hvilke

^'''^f^ns Virkning efter dens Beskaffenhed i paakom-
^^onde Tilfælde kan slrækk e sig, skulie være forplig-

^^^^ tilj under iagtfagcise af ajle de Forskrifter og

Hegler^ som i det efterfolgende findes bestemte, at

^i'hverve el kongeligt latinsk Sbpas, samt andre til en
lovlig Skibs - Expedition henhorende Papirer og Docu-

^^Pnler. Til den Ende vil det ved Fiondtligheders Ud-

^^tid imellem fremmede Mrigter nærmere vorde bestoint

S bekjendiajorl, til hvilke Steder det ansees fornbdent,

Skibene skulle forsynes me(] Vore latinske Sdpasse. —
^) J^asset kan ikke erholdes, forinden Eieren af det
Skib, for hvilket det forlanges, har erhvervet sis? dfH

^^nbdne Skibscertifical, til Beviisliggjorelse for hans
^^^'l'ge Adkomst til Skibet. — 3) Inijen kan erholde et

'liscerlifieal, som ikke er Vor Undersaat, der enten

fbd i Vore Riiier oc; Lande, eller inden Fiendtli"-

^Qt'rnes Udbrud imellem nogle a'f Europas Scimagter

^y^^ vaeret
i Besiddelse af fuld Borgerrettighed, enten

» Vore eller andre neutrale Stater. I alle Tilfælde skal

^'^»^en af det Skib, for hvilket Certifieat forlanges, være
tætsiddende etsteds i Vore Riger og Lande. —

4) Den,
<^er efier foresiaaende Artikel er berettiget til et Skibs-
certificats Erhvervelse , skal , for at erholde samme,

S9^=

00
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1803. indfinde sig ved den Stads .Magistrat eller ved det

4. Mai. Steds Ovrighed, hvor Skibet henhcirer, eller hvor d*?

fleste af dels Rhedere ere bosatte, hvilke enten a^'^'

eller i det mindste Hovedrhederen , have der corpor-

ligen, eller ved en egenhændig skreven og undertegnet

Eed at beedige, at Skibel er hanfi eller dem (samlhS^

Vore Undersaatler) tilhorende, og at det Skib, for hviM

Skibs-Certificatet forlanges, intet Krigs-Contrebande,

er bestemt for nogen af de krigforende Magter ellei*

-deres Undersaatler, haver inden Borde. — o) Ing^''^

maa i en opkommen Krig tillades at fore et med Voi*

kongelige Sopas forsynet Skib. som er fod i nogen

de Magters Lande, som da ere i Krig begrebne, ^^'^^

han ikke, inden Fiendtlighedernes Udbrud, har vundet

Borgerrettighed i Vore Kongeriger og Lande. — 6)
Kn*

hver Skipper, som vil fore et med Vort kongelige la-

tinske Sopas forsynet Skib, maa haVe vundet Borgei-

skab etsteds i Vore Bi"er on Lande, lian er forpli-?^^^

Til
til stedse at have sit Borgerbrev med sig om Bord. ^'

Sikkerhed for, at han intet foretager, som maatle sind®

imod denne Vor Anordnings Indhold, skal det paaligr^

ham, for hans Afreise fra den Havn, hvor han m^d'

tager passet, al aflægge sin Eed, ai der med hans

Villic intet skal foretages, hvorved de ham meddeelte

Passe og Certificater maatte vorde misbrugte. Denne

Skipperens Eed skal af Rhederen indsendes med ha"^

Ansocnin" om Passets Meddelelse; men naar saadauti
KJ l-J 7 1

formedelst Skipperens Fraværelse, ikke kan skee, sl^^

Rhederen anmelde det, og skal "Vor Consul eller (Ian-

dels-Commissaire i del District, hvor Skipperen ophold^^

sig, være ansvarlig for, at Skipperen ved Passe'.s M^d

tauelse aflæaaer denne foreskrevne Eed. — 7) Paa de

Skibe, som skulle forsynes med kongeligt latinsk Sopa^i

maa ingen Cargador, Factor, Comniis eller anden Skibs

officianl, som er en Undersaat af de krigforende MaS'

ter, være inden Borde. — 8) Af Mandskabet, Slyrnisend

indbegrebne, skal altid Halvparten bestaae af Vore
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^'§ers og Landes Sofolk. Skulde det hænde sig, at 1803.
^* S^iibsmandskab i fremmede Lande ved Romninc;, 4. Mai.

^dsfald eller Sygdoms -Tilfælde bliver ucomplet, saa-

'^^6S, at det bliver umueligt for Skipperen at efter-

^^omine denne Artikels Bydende, da skal det være ham
*'llodl al antage saa manse af fremmede, helst neutrale

'

'^tprs Undersaatter , som behoves til Reisens Fortsæt-

^^Iso, dog maa i intet Tilfælde Antallet af kri^forende

* Agters Undersaatter, som befindes ombord paa Skibet,

^^'erstige en Trediedeel af hele Mandskabet. Og skal
'

^^hver med Mandskabet foregaaende Forandring, lillige-

Aarsagerne dertil, af Skipperen behorigen antegnes

indfores i Mandskabsrullen, som
,
hver Gang bor ved

"^^tf^gning attesteres af vedkommende Vore Consuler

llandels-Commissairer, eller disses Befuldmægtigede
' Havne, hvor Skibet indlober, og skal saadar? Paa-

*^2ning tjene til Retfærdiggjcirelse for Skipperen i alle

Paakommende Tilfælde. — 9)^ Til de Skibs-Documenter,

altid skulle forefindes ombord paa Skibet, henhore
*'^ruden del i 2den Artikel ommeldte Skibs - Cerlificat

^^'Bende: Skibets Biil- eller Bygnings -Brev ^ og saa-

f'eml den, der har ladet bvaae Skibet, siden har af-

^ndet samme til en anden Eicr, da ogsaa Kjobebrevel

^"'^f Skjcidet. Disse Documenter skulle ved Passets

^*^qvisttion af Rhederen indsendes til vedkommende
kollegier eller Ovrigheder, tilligemed Certificatet, for

^^^^'f^d at beviisliggjore Skibets lovlige Adkomst til

f'assets Hrholdelse. — Det kongelige latinske Sopas,

"^^d tilhørende Oversættelser. — Maalebrevet. — Eqvi-

P^gerullen eller Folkelisten, som bor være vcdbbrligen

^^testeret af vedkommende Embedsmænd. — Cerlepar-
^

laerne og Connossemenlerne over Ladningen
;
og endelig

'^I^W- eller Glarerings-Seddelen fra det Sted, hvor Lad-

'^'f^gen er indtagen. — 10) Maalebrevet skal være iid-

^^^^^ af de til Skibes Maahng i Vore Riger og Lando

'3 Plak. 8. Juni 1803,
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1803. beskikkede Embedsmænd. Ifald nogen Vor Undersaal

4. Mai. kjober et Skib i en fremmed Havn, da skal Vor Cousul

eller Hnndels-Commissaire paa Stedet være authoriserel'

lil at foranstalte Skibbis Maaling, og derover at med-

dele den Skibforonde et Interimsmaalebrcv , som sk<*^

ansees gyldigt, indtil Skibet ankommer udi en af Vo_re

Staters Havne, hvor Skibet behorigen skal maales oS

brændes, og el formeligt Maalebrev udfærdiges, soni

derefter bestandig forbliver ved Skibet. — \\) Det fo^'

bydes Alle og Enhver, Rhedere saavel som Skipp^''^'

at erhverve sig eller fore ombord dobbelte Skibspapi^^*"'

eller at fore fremmede Flag, imedens de seile med

dem af Os allern. meddeclte Papirer og Documenler.

12) Vort kongelige latinske Sopas gjælder ikkun for een

Reise, det er: fra den Tid, Skibel efter sammes Mod-

tagelse er gaaet ud fra sit Hjemsted, indtil det derhen

kommer tilbade, saafremt ikke Skibet imidlertid er ved

lovligt Salg kommet i anden Mands Besiddelse, i hvilke*

^Tilfælde den nye Eier har at erhverve de fornodne

Passe og Papirer paa sit Navn. — 13) Da det efter de

almindeligen antagne Grundsætninger ikke kan vffi*'^

neutrale Staters Undersaatler tilladt, at have Varer om-

bord, der ere at ansee som Krigs-Contrebande ,
naar

de ere bestemte for de krigforende Magter eller disses

Uudersaatter, eller der allerede tilhcire disse, saa have

Vi, for at forebygge at Vort Flag ei skal vorde niiS"

brust lil at dække sli^e utilladelige Artiklers Furinc)

Og paa det Ingen i denne Henseende skal kunne und-

skylde sig med Uvidenhed, herved paa ny udtrykkelij^en

villet bestemme, hvad under Benævnelsen af Ki'i^^'

Conlrebande skal forstaaes. Og skal herefter folgende

Artikler og Varer af alle og enhver Vore Undersaattef

ansees og agtes som Krigs-Contrebande: Kanoner, M^^'

tercre,,alle Slags Vaaben, Pistoler, Bomber, Granater,

Kugler, Geværer, Fyrstene, Lunter, Krudt, Salpeter,

Svovl, Kyrasscr, Piqver, Kaarder, Gehæng, Patrontasker,

Sadler og Tomme, dog med Undtagelse af en saadan

Qvantitet af disse Artikler, som kan behbves til Skibets
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^'•er dels Mandskabs Forsvar. Desforuden skal det i 4 803.
^lle Dele have sil Forblivende ved de af Os med de 4. Mai.

^^einmede Magter ved særskilte Stipulationer indgangne
positive Forbindtlidieder med Hensyn til forbudne Va-

l'ers og Eiendommes Foring i Vore Undersaatters Skibe

;

* hvilken Henseende Rhederen ved Passets Modtagelse

" blive forsynet med en særskilt Forskrift, om, hvad
i den Henseende haver at iagttage. — U) Skulde,

lil en neutral Havn bestemt Skib indlage saadanne
^^^Pi", som, naar de vare bestemte til nogen af de

^''•gfcirende Moalers Havne, vare at ansee som Kries-

^iitrebande, saa skal, foruden den Eed , som Rheder

o ^Kipper for vedkommende Magistrater eller Ovrig-

heder have at aflæsse, ethvert saadant Skibs Indlader

53 Skipper være forbunden til, i Overeensstemmelse
^'^d Ladningens Facturer eller Connossemenlev^ at ud-
stede en fra den almindeligen befalede Toldangivelse

'^^^rskiUDeclaration, der skal indeholde de omhandlede
V' <

^''ers Sortimenter, Qvantilet og Værd; hvilken Decla-

*^tion, underskreven af Indladeren og Skipperen , skal

attesteres af vedkommende Tolder eller Toldinspecleur

del Sled, hvor Toldudklareringen skeer. Denne
^^aledes attesterede Declaration skal ufortovet, efler

^*^ibets Udklarerin" indsendes af bemeldte Vore Told-

J^^'tjente til Vort Veslindisk-Guineiske Rente- og General-

^oldkummer, og tjene lil, at de deri. anforte Varers

^'Sl^'oe Ankomst til den i samme angivne Bestemmelse,

**^^vidt ikke denne ved authentisk bevisle Ulykkes-Til-

fteldo,
eller ved voldsom Opbringeise, maatte blive for-

^»»drelj derefter kan conlrolleres. Gontrollen skal fores

pya fc)igpj^(jg jviaade: Indiaderen af de omhandlede
^^rer skal forskaffe en Attest fra Vor Gonsul eller

Handels-Commissaire paa det Sted, hvorhen Skibel

bestemt, eller naar ingen Vor Gonsul eller Han-

f^t^Is-Commissaire, eller af disse Befuldmægtiget der
skulde være ansat, da af vedkommende Ovrighed
«*l(Jr andre under offentlia Authorilet ansatte o" til

saadan Attest at udstede qvalificerede Personer paa
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4803. Stedet, ved hvilken Attest Skibets Ankomst og Varernes

4. Mai. Udlosning, i Overeensslemmelse med den udstedte 0^'

cliiration, lovligen maa være beviisL Denne Attest

- skal forskaffes og lil Vort General-Land-Oeconoinie- oS

Comtnerce-Collegium indsendes, saasnart Skibet til
det

bestemte Sted ankommer, eller saasnart samme i
6"

indenlandsk Havn kommer tilbage. Indkommer ikk^

denne Attest inden en lil Reisens Længde passende

Tid, saa har Vort General- Land -Oeconomie- og Coiti'

merce Colleaium at affordre Indladeren en Declaration,

saadan som han trosier sig lil den edeligen at t)®'

kræfte , at han om Skibet og de omhandlede Varer

ingen Efterretning har erholdet. Skulde Skibets AD'

komst og de omhandlede Varers Udlosning i en neutrci'

Havn derimod ikke kunne bevises, og intet Ulykkes-

Tilfælde, eller nogen voldelig Opbringelse bcviislig*^"

saadant haver forhindret, da skal Indiadcren lil Sop3^'

Kassen ved Vort General-Land-Oeconomie- og Commerce-

Collegium betale en Mulkt af^ORd. for hver Commerce-

læst af Skibets Drægtighed, foruden at Hhedercn saa-

vel som Skipperen i, saadant Overlrædelsestilffclde
skal

være Tiltale underkastet efter Loven. — IS) Ingen Skip

per maa seile til nogen Havn, som af en af de kn^

fctrende Maaler fra Scisiden er blokeret, 02 haver

i den Henseende paa det noieste at rette sig efter

ham igjennem vedkommende Ovrigheder bekjendlgjo''^

Advarsler om en eller anden Havns Blokade. I Tiil^'^^

al han ved Indseilingen lil nogen Havn, hvis Blokade

ei tilforn har været ham bekjendl, mcider noget Ski^*

under nogen af de krigforende Magters Orlogsflag,

det ham af den Commanderende bliver lilkjendegi^^^'

. at Havnen virkelig er blokeret, haver han ufortovet

begive sig derfra, uden i nogen Maade at forsoge
p*''^

^
hemmeligen at indsnige sig i Havnen, saaiænge <J^"

forbliver i blokeret Tilstand. — 16) Ingen af Vore Un-

dersaaller maa tage Tjeneste ombord paa Kaperskil^^i

lanat mindre selv udruste elier være interesseret i
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^anne Skibes Udrustning; saa maa ei heller nogen 4803.

fælleder eller Skippt>r lade bruge sit Skib til' at trans- 4.^Mai.

portere Tropper, Vaaben eller Krigs- Ammunition , af

^vad Slags dc kunde være. 1 Tilfælde at nogen Skip-

P'-r ei skulde kunne afværge det, at hans Skib af en

^niodslaaelig Overmagt bliver misbrugt paa foranforte

Maade, saa bliver del dog hans Pligt, paa det krafligsle

^8 ved en formelig Akt at protestere imod denne vold-
-

somme Behandling, som det ei har været i hans Magt"

forekomme. — 17) Naar cl Coffardiskib , som ikke

seiler under bevæbnet Beskyttelse, bliver paa S'6en

praiel af noaet de krisforende Mai'ter tiilibrende armeret

Skib
, som lil Skibspapirernes Eflersyn er berettiget,

skal den Skibforende ikke gjcire Modstand imod

^3adan Undersoaelse, naar den af Chefen for oven-

holdte armerede Skib skulde blive foretaget, men han

derimod pligtig til, troligen og uden Forbeholdenhed

3t forevise alle til Skibet og dets Ladning henhorende

^3pirer og Documenter. Det forbydes tillige paa det

strøengesle, baade den Skibforendc og hans Officerer

^*'er Mandskab, at kaste overbord eller paa nogen

^aade al lilinletiijcire eller dolge noget Document eller

^»ndet af de inden Borde bcfindtlige, lil Skibet eller

badningen henhorende
,

Papirer, være sig for Visite-

''^^^i^en eller imedens den slaaer paa. Naar Handels-

skibene tilstaaes bevæbnet Beskyttelse under Vort Or-

^ogsQag, da haver enhver Skibforende, forinden han

antages under Convoi, at forevise sine Skibspapirer for

Convoichefen, og i alle Tilfælde paa det noiesle al rette
"

^»S efter dennes >I3efalinger — 18) Skulde Nogen, en-

^en Rheder eller Skipper, formasie sig i Et eller Andet

Iiandle imod denne Vor Forordnings Indhold, da

skal han have forbrudt sit Borgerskab og Rettighed til

*^^'emdeles at udrede Skibe, samt desforuden være Til-

^3le undergivet efter Loven, og efter befundne Om-
stændigheder straffes enten som Meeneder eller som
"Vore kongelige Mandalers modtvillige Overtræder. Der-
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imod ville Vi landsfaderligen haandhæve og bekjæriue

Vore Iroe og kjære Uudersaatlers lovlige Handelsfore-

.

tagender og Sofart, naar de holde sig de forestaaeiide

Forskrifter og Regler allerund', efterrellelige ; til hvilken

Ende Vi og have paalagl og befalet alle Vore Ministre,

Consuler og andre vedkommende Embedsmænd p'^*^

fremmede Steder, at de af yderste Kræfter skulle soge

at afværge, at ingen Ulempe eller Overlast vorder tf'

foiet Vore Undersaatter , samt i Tilfælde at saadant

maatte være skeel, da at stnae den "Fornærmede bi,

og stræbe at forlijælpe ham til Rets Erholdelse og Skades-

erstatning, ligesom Vi og til alle Tider allern. ville lade

underslolle enhver arundet Reclamation, som Vore Ud-

dersaatter i ovenmeldte Henseende kunne see sig for-

anledigede til allerund. at lade Os foredrage. Givet

i Vor kongelige Residence-Stad Kjobenhavn , den ^•

Maji 1803.

13. Mai, Kongelig Resolution ang. Falkes Afsendelse

fra Island. Khavn den 13. Mai 1803. - i Fore-

stilling 11. Mai bemærker Rentekammeret, at indtil 1794 bleve

Falke aarlig afhentede fra Island, under Monopolet ved Han-

delens Skibe, siden ved befragtede Skibe efter Licitation, ellei*

i Mangel deraf efter Akkord. Dog tænkte man allerede 1''^^

paa Indskrænkning heri, ^jmen Departementet for de uden^

landske Sager fandt tiet i Henseende' til de sædvanlige Pi"'*'

senter af Falke betænkeligt, at formindske Falkenes Antal

eller at indskrænke Foræringerne saaledes , at de fandt sjeld'

nere Sted end hidtil , da Danmark havde fra de ældste Tide*

været bekjendt for at~eie de bedste Falke i hele Europa,

havde derved haft Leilighed til at give andre Magter et Beviis

paa sin Agtelse, samt havde saaledes med endeel Hoffer, is®^

de barbariske, underholdt en vis Art af venskabelig Forbindelse

formedelst disse Præsenter, som ikke letteiig kunde erstattes

ved andre, hvilke, om de end vare langt kostbarere, dog ikke

nær vilde have den Anseelse som disse i Almindelighed ; hg^'

som og Departementet ansaae en Indskrænkning i Falkenes

Antal saa meget mindre at være at tilraade, som det er altid

forbundet med mange Vanskeligheder, naar Noget skal fot"
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indres eller ophæves, som ved Tidens Længde er blevet til

Sædvane og af Fremmede ansees saaledes." Man hentede
saaledes aavlig Falke indtil 1794, da Overfalkoneermester Cal-

iiiette meldte, at det^ar ikke behttvedes at hente Falke, siden

ikke vare reqvireerte fra flere Hoffer end det Hessen-Cas-
- Belske. Paa Grund heraf, og de forandrede Conjunkturer i

^'rankrigj bestemtes , 'at Falke kun skulde hentes naar de be-

^"^ovedes, og skulde Over-Falkoneermesteren underrette derom
^et Aar forud. Saaledes hentedes der Falke 1796 og 1799. —
uUnder 12. Mai f. A. berettede Hofjægermester Rantzau, at

^^6r Var begjært Falke fra det portugisiske Hof. Man foran-

^taltede i Anledning deraf Falke fangede i Island , og derpaa

^^citation af ct Falkeskib, men ingen Lysthavende meldte sig.

Siden var af En begjært 5000 Rd. Fragt for et Skib paa 49

.

Læster, og af en Anden 3000 Rd. for et Skib paa 64 Læster,

hvilket ventedes nedsat til 25—2600 Rd. Denne Fragt over-

^^^g dog med rigelig 1000 Rd. den, som ved lignende LeiHg-
heder var betalt (1400- 1480 Rd.), men Kammeret gjor op-

^serksom paa, at nogle Embedsmænd, som med Familier

^l^ulde tiltræde Reise til Island, nu kunde erholde Leihghed,

^^orved den dem ved Plak. 18. August 1786 tilsagte Godt-
83^3relse i den Anledning kunde spares. — Rentek. Norske
^elat. og Resol. Prot. 84, Nr. 76.

I Belragtning af de Os foredragne Omstændigheder ,

**'Iade Vi allern., al for delte Aar maa betales 25 å

2600 Rd. af Vores Kasse i Fragt af det Skib, der be-

^^^Stes til at afhente Falke fra Island. Kjobenhavn den

Maji 1803.

Reskript til Medlemmerne af Collegium me- 13. Mai.

dicum m. fl. ang. Oprettelse af et almindeligt

Sundheds-Collegium, Khavn den 13. Mai 1803^
— Canc. 2. Departem. Registrant 1803, Nr. 535^ Coll. Tid.

^S"^^, S. 323-325; Fogtm. VI. 12, IGI-lfiS. - Coll. Tid.

^S*^3, S. 273—274, som kongel. Resol. 22. April 1803, jevnf.

^ogtm. VI. 146.

O Reskr. 18. Novbr. 1803.
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Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen, ang. Akters Expedition i Justits-

Sager uden Betaling. Khavn den 14. Mai 1803.

— Canc. 3. Departein. (Norske Justits-Departem.) Brevb. 1803?

Nr. 623.

P. M. I Anlednin" af en hertil indkommen An-

sogning, hvori JusUls-Sekrelairen i Islands Landsoverret,

Bjorn Stephensen, anholder om, i alle Deh'nquent- og

Justits-Sager, al maalte tilslaaes af Justits-Kassen i

land en passende og med Akternes Arketal forholds'

mæssig Betaling, saavel for de allerede afskrevne som

herefter afskrivende Akler, skulde man Ijenstl. anrnode

Hr. Stiflbefalingsm. behageligen at ville liikjendegi^^

Supplikanten, at det Ansogte ikke kan bevilges, da det

er en Folge af hans Embede, al han skal besorge sVir.^

Akters Expedition gratis. Del kgl. danske Cancell»e

den i 4. Maji 1803.

u. Mai. Cancellie-Skrivelse til Præsident, Justitiarios

og ovrige Tilforordnede i Islands Landsoverret,

ang. Udgivelse paa Islandsk af de Island ved-

kommende Anordninger m. v. Khavn den 14-

Mai 1803. — Publiceret ved Landsoverretten i Island

15. August 1803. — Canc. 3. Dcpartem. (Norske Justits -X>^'

partern.) Brevb. 1803, Nr. 609, Fogtm. "VI. 12, 163—164.

' Uddrag,

P. M. JusUliarius i Islands Landsoverret, Magn^'^

Stephensen, har, i Anledning af dette Gollegii Skrivelse

til bemeldte Het af 2..Augusl 1800, blandt Andet fore-

spurgt: om enhver Anordning, som fra Gollegierne op'

sendes til Island, skal af Retten besoraes udijiven p'"*^

Islandsk, endskjondt nogle aldeles ikke kunne anga^^

dette Land, eller gjælde der\ eller om Landsoverrett^^

O I M. Stephensens ?rom. 18. Novbr. 1802 anfbres som IS^c-
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' saa Henseende efter Omslændighederne kan vælge

'ftiellem de opsendende Ånoi'dninger. — Foranlediget

^eraf skulde man herved tjenstl. tilmelde Hr. Siiftamtm. og

Tilforordnede til behagelig Efterretning, at andre An-

*^i'dninger end de, som egentlig angaae Island og dette

^ands Indbyggere bor at holde sig efterrettelige, ikke

^ehcive at oversættes i det islandske Sprog.* —

.

kgl. Danske Gancellle den 1 4-. Maji 1803.

1803.

14. Mai,

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmand Olaf

Stephensen, ang. Execution af Tyvsdomme. Khavn

J^^"
14. Mai 1803-. — Publiceret ved Landsoverrctten

^Island (len 17. Oktbr. 1803. — Canc. 3. Depaitem. (Norske

J^stits-Departem.3 Brevb.' 1803^ Nr. 622. Fogtm. VI. 12, 16-1.

P. M. I Anledning af Hr. Stiftbefalingsm". 'Fore-

^Ptirgsel i Skrivelse til delte Gollegium af 18. Septbr.

^'
, skulde man benved Ijensll. melde til behagelig

Efterretning og Bekjendlgjorelse for Vedkommende, at

^omme, hvorved Nogen er domt for forstc Gang be-

S^aet simpelt Tyverie, kan, naar de Paagjældende der-

rned ere tilfreds, paa Stiftamtmandens Approbation

^xpqueres. Det kongelige Danske Cancellie den 14.

Maji 1803^

14. Mai

enajjler herpaa: For. 5. Juli 1793 om Politiet i Khavn;

Anordn. 20. Juni 1794 om TromhO og For. 12. Juli 1799

foi" Nurge om legemlig Strafs Formildelse; — paa den

anden Side bemærkes, at For. 1. Septbr. 1786 om Straf

for Tiendesvig i Island endnu var ukjendt der i Landet

og ikke opsendt til Publication.

J ^et Udeliulte angaaer den indsendte Bogtrykkerregning

for den trykte Samling, der anvises udbetalt.

'3 Tugtlius-Fundat. 3, Marts 1784 § 1 Litr. B;
Juni 1789 § 5; Canc. Skriv. 8. Mai 1790.

'3 Reskr. 25. Juli 1808.

Reskr. 26.
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Cancellie-Skrivelse til Byfogden i Reykjaviki

Rasmus Frydenberg, ang. Anlæggelse af Uniforfl*-

Khavn den 14. Mai 1803. — At det tillades iiam,

efter Anscigning, at anlægge den for Politiemesterne i Norg^

og Danmark bestemte Uniform. — Canc 3. Departem. (Norske

Justits-Departem.) Brevb. 1803, Nr. 645.

21. Mai. Cancellie-Skrivelse til Amtmand Stepba«

Thorarensen, ang. Lokale for Forligelses CoiB-

missioner. Khavn den 21. Mai 1803. — canc

3, Departem. (Norske Justits-Departem.") Brevb. 1803,

684. Fogtm. VI. 12, 174. Hos P. Pétursson Hist. Eccl. Isl-

S. 107 anfm-t som kongeligt Reskript 21. Mai 1805.

P. M. I Skrivelse til Cancelliet af 16. Decbr. f.
^•

bar Ilr. Am(m. indberetlel , at afgangne Klosterhold^*'

Widalius Enke, Ragnheider Einersdulter, som til fri

boelse er overladt den HansJV^^lj* lilliorende Reyneslaf^^

Klostergaard i Skagefjords Syssel, har, uden at SaaJant

iforvcien var betinget, begjært Betaling for Forligeises-

Commissionens Iloidelse i det af bonde beboede lUiu^i

med 48 Sk. daglig, fra den Tid Comniissionen fpi'st^

Gang blev holdt. — Foranlediget heraf skulde ^'^^

herved tjensll. lilinelde Ur. Amlm. til behagelig Efl^^'

retning og Bekjendlgjorelse for Vedkommende, al Ca^^'

celliet bifalder Deres i fornævnte Skrivelse gjorte Ind-

stilling: at de, som uden alle Afgifters Erlæggelse beboc

beneficerede Gaarde, bor ansees pligtige, uden videf^

Vederlag eller Leie, at laane del fornddnc Husrum p^^

de af dem beboede Gaarde til de Samlinger, som

anordnede Forligelses-Commissioner i Amtet aarlig

holde pna de dertil udseele Gaarde; og at Ragnheidt^*'

Einersdatler som en Folge heraf ikke kan tillægges den

forlangte Leie. Del kgl. Danske Cancellie den ^21- M^^J*

1803 1

1

O Rentek. Skriv, til Amtmand Stephan Thorarensen af samme
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Plakat ang. Forsigtigheds-Regler mod Smitte t803.

^-f Kopper og Mæslinger. Frederiksberg den 27.

Mai 18031. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den

15. Aug. 1803, samt i SynodaUbrsamlingen 1804; jevnf. Minnis-

verb Titindi 111, 263. — Canc. 3. Depaitem. (Norske Justits-

I^epartem,) Registrant U, 149'; (1803, Nr. 301.^). Coll. Tid.

1803, S. 355—357, Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr.

for 1803, S. 82-83; Schou XIII, 592-593.

Plakat, hvorved den under 18. Miiji 1787 udslædLe

Plak iit, ang. Forsii^ligheds-liegler til at afværge Smitte af

^orne-Kopper og Mæslinger paa Islantl, formedelst Skibs-

fart 'sammesteds, deels foraniires, deels udvides,, til Ef-

terlevelse af dem, der seile til Gronland og Færoerne.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at, ligesom Vi,

for at afværge Bornekoppers og Mæslingers Smitte og

^<^bredelse paa Vort Land Island, have, ved Plakat af 18.

^'^ji i787, foreskrevet visse Forsigtigheds-Regler, som
skulle iagttages af Skippere, der seile til bemeldte Oe,

satnt derhos tillige paalagl de vedkommende Embcds-
^^eend og Beljente, al vaage for Overholdelsen af disse

^ Ore Bud , saa have Vi endvidere fundet for godt,

herved al befale', at den fornævnte Plakat skal, paa

^'Se Maade, være gjældende i Henseende til dem, som
^^^^ paa Grcinland og Færoerne, dog med folgende

^sermere Bestemmelser og Forandringer:

^) De Pligter, som ere paalagte Amtmændene i

Island, skulle paa Færoerne eflerkomm-es af Land fogden.

*) I Grcinland Iræde Vore kongelige liandcIs-Juspec-

t^urer
i Amtmændenes Sted, og de (5verste Ilandels-

^^•jente eller Kjobmænd bcir forrette det, som efter

^lakalen vedkommer Sysselmændene paa Island og
færoerne. — 3) Da del, formedelst de gronlandske

Indhold i samme Anledning 7. April 1804, foranlediget

ved Amtmandens Skrivelse 6. Juni 1803. Isl. Copiebog
Litr. M, Nr. 1061.

O Plak. 20. Juni 1838.
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Etablissementers Fraliggenhed, ikke altid er mueligt) a*-

Kjcibmændenps Indberetninger kunne komme Insp^c-

teurerne saa betimeliaen filhænde, at de fra dlssQ

^ kunne sendes Vort Rentekammer i det' samme A^r-

saa ville Vi, at bemeldte Kjobmænd skulle tilstille
deo

administrerende Handels -Direclion Duplikater af deres

Beretninger til Inspecteurerne, tilligemed bekræftet!*^

Gjenparter af Skippernes Foi'klaringer; hvilke DocH"

'menter da fra Directionen skikkes lil RenlekammPret-

— 4) De B()der, som ifobe Plakaten kunne finde Sie^j

b6r' tilfalde Fattigkassen paa Færc5erne; men i
Gi'oU-

land henlægges de til Inspecteurerncs Hjælpekasser fo"™

. trængende Grønlændere. — 5) Endeligen,- da Vi h^^^

taget i Betragtning, at don edelige Forklaring, ^^^^^

ifoige § 2 i Plakaten af 18. Maji 1787 skulde affordres

Skippere , forinden deres Afreise
,

vanskoligen kuntl^

^6res med fuldkommen Vished af de Vedkommende

j

saa ville Vi, at bemeldte Forkhiriniz maa indskrænkes

derhen, at Skipperne alene paalægges, at bekræfte nic

Eed, at de have gjort All, hvad der har været dem mne-

ligt, for at forvisses om, at ingen af de Folk, og intet af

det Gods eller Toi, der haves inden Skibsborde, ^r i

det Tilfælde, som Plakatens 1. § forbvder at medliig*^'
'cf

og at delle, efter deres bedste Vidende, forholder

saaledes i Sandhed. — Irivrigt folger det af sig seWj

at denne Forandring i Plakatens 2. § ogsaa skal gja?'^®

i Hensigt til de Skippere, som gjdre Reiser til Island-

Hvorefter de Vedkommende sig allerund. have at rell*''

Givet paa Vort Slot Friderichsberg, den 27. Maji 18*^^'

27. Mai. Reskript til Stiftamlmanden og BiskopP^^

over Island, ang. Nedlæggelsen af Halvkifke^

paa Arnarbæli i Dala Syssel. Khavn den
2'7-

Mai 1803. - Canc. l. Dcpartem. Registr. II, 164'' {^^^^'

Nr. 196). Rubr. i Minnisverb Tibindi III, 264.

Christian den Syvende &c. V. S. B. Da Eiereo
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Gaarden Årnarbæle paa Fellstrand i Dale Syssel paa

Land, Island, Studiosus Boye Benedictsen, for Os
^llerund. haver andraget, at den paa bemeldte Gaard
^^rende Halvkirke er ved en Storm ganske nedfalden,
Samt derhos anscigt om, al samme som unodvendig
'^aatte nedlægges m. v. , — saa give .Vi eder hermed
^''kjende, at Vi efter hans derom gjorte Ansogning og

^?jæring, samt eders derover afgivne Erklæringer,

^^^^i^n. ville have bevilget og tilladt, at for»« Halvkirke
^''^1' Capell maa nedlægges, og de tvende samme til-

^^''ende Holme henfalde til Eieren af Gaarden Arnar-

^^'^T saml trende Kirkens Qvilder, imod at -han aarlig

erljegger % Rd. lil Præsten for Hovedkirken paa Hvam;

at samme Halvkirke, tiiliue med dens Klokker, bli-

ved olfcntlig Auction bortsolgt, og den deraf ud-

''•fi^ende Capital henlagt til. trængende Kirker i Landet,

^^J^it at dens Utensilia og Ornamenta deles imellem

^
^sermeste fattige Kirker. Derefter I eder allerund.

at rette, og Vedkommende Saadant til Efterretning

lilkjendegive. Befalende eder Gud. Skrevet i Vor

^^"St-^lige Hesidentsstad Kjobenhavn den 27. Maji 1803.

,

ttiandatum].

Reskript til Stiftamtmanden og Biskoppen 27. Mai.

Island, ang. Nedlæggelse af Aas Kirke i

^^Qgarvalla Syssel. Khavn den 27. Mai 1803.

^ Canc. 1. Departem. Registrant II, 164 (1803, Nr. 193),

^*5rum
i Minnisverb Ti&indi III, 264.

Christian den Syvende &c. V. S. B. Da Eieren

,

Gaarden Aas i Rangervalle Syssel paa Vort Land

Erik Svendsen, for Os allerund. haver andrai^et,

paa bemeldte Gaard Aas værende Annexkirke

^

^"leget forfalden og brdstfældig, og har en utilsLræk-

'S lndleegt, samt derhos anholdt om, at samme niaatte

Nedlægges m. v., — saa give Vi eder hermed tilkjende,

H. 40
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al Vi efter hans derom ajorle Ansogning, saml eders

derover afgivne 'Erklæring, allern. ville have bevilg*^^

og lilladt, al for"* Annexkirke maa nedlægges, og

lil samme henhoreride Meniabed henlæaaes lil iloved-

kirken Kalvholl. samt at den bemeldte Annexkirke t'^'

• h(3rende Forstrandsrettighed og Andeel Kralskov n^^^

ved Kirkens Nedlæggelse henfalde til Selvoicren

Gaarden Aas, hvorimod Værdien, af den solgte Kii'^^^*'

tillige med dens Utcijsilia og Ornamenta, bcir henlægS^^

lil Hovedkirken paa Kalvholl, ligesom og at Priesteii

bor fremdeles oppebære hvad han hidlil har nydt

de fornævnte Aas Annexkirke lilhorende 12 Qvildt^i' •

Derefter I eder allerund have at rette, og Vcdkomtnt'ndo

Saadanl til Efterretning at tilkjendegive. Befalende &c-

KjObenhavn den 27. Maji 1803. [ad mandatum].

28. Mai. Cancellie " Skrivelse lil Stiftamtmanden og

Biskoppen over Island/ ang. Enkepensionen

Præstekaldet Garéar paa Akranes m. v. Khavn

den 28. Mai 1803. — Canc. l. Depart. Brevb. 1««^'

Nr, 685.

7P. M. Efter at Cancelliet under 28, Jlarlii l80l

foranlediget af Hr. Stiftamtmands afgivne Erkla?r"^r'

havde tilskrevet Deres fiOiærv. , al den Sognepræs*'^'^

til Garde Menighed paalagle Enkepension fremdeles

burde svares, og tillige anmodet Dem om at give hai^

en Irettesættelse for hans formeentlig urigtige Angivelse

af hans Embeds-lndkomster , har delte Collegium mod-

taget tvende Forestillinger fra Deres floiærv., hvori De

deels har forespurgt, om Heskr. af 5. Junii 1750 con!'-

med Ueskr. af 3. Maris 1758, fremdeles som hidtil

skulde være den Regel, hvorefter Pension af Præsle-

kald i Island b'6r svares, deels har yltrel, at De fandt

— .

*3 Dette Resltript syiies_ aldrig at være traadt i Kraft,

Kivken paa Åb staaev endn^, som Aunex lil Kålftiolt

i
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dpt betænkeligt al give Præsten Hallgrim Johnsen clen 1803.

befalede Irctlesæltelse^ da hnn, i Hensyn til Garde 28. Mai.

Sognekalds Intlkomster Inlet havde frembragt, som jo

Var ovcreensslemmende med Sandhed, i hvilken Hen-

seende De tillige har anfOrt:

i) at Reskr. af 5. Juni! 1750 befaler, at Pension

*^ikun bcir ydes af de Kald, hvis Indkomster ere fra

^0 lil 60 Rd. og derover, og at af de ringere Kald

(hvoriblandt er Garde Præstekald, hvis Indkomster er

specificeret' for 28 Rd. 12 Sk.) skal ingen Pension sva-

''es. — 2) at Reskriptet af 3. Martii 1758 befaler, at

^*ension(M' lil Præste Enkerne paa Island skal i Alniin-

^'^lighed beregnes efter det, som Kaldene udi de for-

^^ngst fra Risperne paa Island indsendte Specificationer

findes onfcirle for aarlig at rendere; og — 3) at ved

trisse Specificationer bor i Særdeleshed forstaaes de,

sorn af Biskop Arnesen i Aaret 1736 ere forfattede, er

indlysende deraf, at Hans Maj* ved sidstnævnte Reskript

^^ar lagt samme til Grund for den af Gaulverjabæ Kald

svarende Enkepension
;

ligesom og samme Specifica-

Uoner stedse skal have været anseete for at være den

^^8^*1, hvorefter Pension bcir ydes m. v.

Med Hensyn lil disse af D. Hoiærv. anforte Grunde,

°8 da Garde Sognekalds Indkomster efter de nævnte

Specificationer ikkun ere ansatte lil 28 Rd. 12 Sk., samt
endog ved de ældre Specificationer af i70G og 1709

anforte til en ringere Summa, end at af samme
efter Roskr. af o. Juni 1750 burde svares Pension: —

skulde man, eRer at Ilr. Stiftamtm.« senere Betænk-

ninger herom ere indkomne, tjenstligst melde, at Can-

celliei aldeles bifalder Deres lloiærv.- Forhold i denne

^^S^ at Garde Sognekald, efter de meddeelte Oplys-

^'nger, bcir være fritaget for Pensions Svarelse, samt at

i Henseende til Enkepensioners Rostemmelse af

Præstekaldene
i Island fremdeles bor forholdes efter de

iiiievnte Reskripter af 5. Junii 1750 og 3 Martii 1758.
Del korigelige Danske Caacellie den 28. Maji J803.

40«
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<803:

1 . Juni,

Plakat ang Foranstaltninger i Anledning

Krigens Udbrud. Frederiksberg 1. Juni 1803.

Publiceret ved Laudsoverretten i Island den 6. August 1804*

Emaneret igjennem General-Land-Oeconomie og Comnierce'

Collegium. Original- Aftryk hos Schultz. Colleg. Tid. 1«^^'

S. 365-366. Qvart-Forr. for 1803, S. 85—86; Schou XI^^'

594-595. — Islandsk^: Kubr. i Minnisverb Tic)indi III,
264.

Plakat, hvorved, i Anledning af den nye udbrudte

Krig. Forordn, af i. Mai 1803 sættes i Kraft.

Vi Christian den Syvende &c. G. V.": Al det, >

Anledning af en ny Krigs Udbrud i Europa, er Voi

allern. Viilie og Befaling, at den af Os under 4- ^^J*

d. a; udgivne Forordning, betræffende de Forholdsregler?

som Vore handlende og sofarende Undersaalter have

at iagttage, i Tilfælile af Krig mellem fremmede Sii'

magter, skal Ira^de i Kraft paa ethvert Sled i Vore R'r^^

og Lande fra den Dag, da denne Vor Befaling der

bliver kundgjort, og som en Folge deraf skal ethvert

Vore Undersaalter tilhorende Skib, efter de i Forordn-

af 4. Maji^ ti. Å. givne Forskrifter, forsynes med Vort

kgl. latinske Sbpas for hver Reise lii nogen freniO'*^'^

Havn eller Kyst i Nord- eller Vesthavel, eller videre,

som og til Vore egne Etablissementer udenfor Europ^*!

saml til Gronland, Island, Færoerne og Finmarken.

Hvorefter, samt efter hvad videre hidhorende Vi finde

fornodent at befale, alle Vedkommende sig alleruflt-

have at rette og forholde. Givet paa Vort kgl.
^'^^

Friderichsherg den 1. Junii 1803.

3. Juni, Reskript til Stiftbefalingsmand Olaf

phensen, ang. Formildelse af Æres-Straf. Frede-

riksberg den 3. Juni 1803. ~ Canc. 3. Departem.

Registrant II, ISd*- C1803, Nr. 321). - Islandsk: Ruhr- ^

Minnisverb TOindi III, 264.

Chrislian den Syvende &c. V. S. B. Vi give dig

hermed lilkjende, at Vi, efter Vort Danske Gancelhes
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^f^rom ejorte fndsiilling, samt i Betragtning af de derhos

^Ph'ste Omstændinheder, allern. ville, at den Gudnv

''onsdatter af Setberg inden Guldbrinee Syssel for at

have udlagt en urigtig Barnefader ved Dom af 5. Au-

S*Jst f. A. idbmte Slraf al niisle sin Ære, didhen allern.

^^^a formildes, at hun istedetfor bemeldte Straf hen-

•hættes
i Fængsel paa Vand og Br'6d i 8 Dage. — Der- ,

-

^fter du dig allerund. haver at rette og den forn(5dne

foranstaltning i Overeensstemmelse hermed at lade

Befalende &c. Friderichsberg den 3.Junii1803.

Cancellie- Circuraire til Stiftamtmanden og 4. Jum.

'^^gge Amtmændene paa Island, ang. Indberet-

^^^ger om Vaccination, m. v. Khavn 4. Juni

1803. - Canc, 3. Departem. (Norske Jusitits-Dejjaitem.)

^^evb. 1803, Nr. 743.

M. Paa Grund af et til Gancelliet indkommet
^o^'slag fra den angaaende Vaccinationen allern. anord-

Conimission, som er befalet at samle Erfaringer

Vaccinationen, skulde man horved tjenstl. aumpde
C^'l-) bchageli2;en at ville, forsaavidt Deres Jurisdiction

^^f'eefler, paalægge Enhver, der enten har befattet sig

^^^^r herefter befatter sig med Vaccinationen, at med-
^^^^ bemeldte Gommission Resultatet af deres Erfaringer

'^^eone Henseende, ved at tilsende den rubrtquemæs-
'"^'Sen eller i tabellarisk Form affattede Underretninger

de Vaccinerede, hvori maatte anfores: 1) de Vac-

cineredes Antal; 2) enhver Vaccinerets Navn, Stand,

^'(ler Og Bopæl; 3) Dagen, Stedet paa Legemet og

^^yden,' hvorpaa Vaccinationen er forelagen; 4) Bemærk-
""^ger ved Vaccinationen, dens Igjentagelse eller Contra-

P^t^ve m. v. Enhvers Sundhed f5r, under eller efter

^^ccinationen vedkommende, — Det ki^l. Danske Gan-
^«"ie den 4. Junii

I

1803

3 Med Skrivelse af s. D. til Justitiarius i Landsoverretten,

Magnus Stephensen, sendes denne, ifolge hans Andragende
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1803. Rpntekammerets Instruction for de til Op-

^- maaling af Islands Kyster og Havne beskikkede

Landmaalere. Khavn den 7. Juni 1803. —
Rentek. Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 811. Afskrift af den ved

den islandske Opmaalin^ ansatte senere Major Scheel i det

islandske literaire Selskabs Samlinger.

Instruction for de lil al opmaale de islandske So-

kysler og Havne allern. beskikkede geographiske Land-

xnaalere.
-

1) Paa det at de islandske Sokysters og Havnes

Opmaaling knnde blive forreltct i Overeensstemnielse

med del lilsiglede Oienied, skal fornævnte Opmaali^^^^

udfcires efter den Meliiode, som er brugt ved

danske geograpliiske og norske Kyst^ Opmaaling, alen©

med den Forskjel, at de islandske Sdkyster, formedelst

Landets locaie Beskafifenhed , ikkun bestemmes ved

Hjelp af enkelt Triangelrækkc, som sammenhængende

indslutler Landols Omkreds og bestemmer sammes

Slbrrelse med den fornodne NoiaiiliiJilied. — 2) Tri-

anglerne bor, saavidt gjorligt, være godt valgte, det er

at sige: ikke for smaae, ei heller have for slumpe eller

for spidse Vinkler, og derhos alle 3 Vinkler i
hver

Triangel maales med en saadan Ndiagllghed, al, naar

de sammenlæggeSj de ikke uden paa faa Secunder n£er

differere fra 180 Grader. — 3] For at denne NoiagtiS'

-

4. Januar 1803, nogle Apparater til Vaccination og An-

visning til Vaccinations-Belumdlingen, hvilken han agtede

at oversætte i det islandske Sprog, 'for at udbrede denn^

Operation der i Landet (Canc. 3. Departem. Bicvb- sst.

Nr. 778), - Med Skriv. 14. Juni sender Canc. ligeledes

det Samme til Amtmanden i Nord- og Oster-Amtet StephaJ^

Thorarensen, i Anledning af hans Forslag 25. Septembi''

1802 om Vaccinationens Indforelse i Island og Andragende

om, at erholde tilstillet Vaccinmaterie (Brevb. sst. Nr. 82'0-

— I CoUegial-Tidenden 1804, S. 49 fi'. findes en almin-

delig Indberetning til Kongen ang. Vaccinationens Frem-

gang, dat. 31. Decbr. 1803, fra Vaccinations-Commissionen.
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-

kunde blive opnaaet, og tillige dc i det geogra- iSO^.

P'^iske lustrument muelige smaae Feil paa det Nærmeste 7. Juni

^^^vede, bdr hver Vinkel observeres i alle 4 Quadranler af
^

•Nysnævnte Instrument, trende eller i det mindste tvende

'^^'é^, foruden ved hver Observalion, aflæst paa Instru-

^^ntets tvende Nonier, som saaledes bliver regnet al

niaaJt i fdrste Faid i2 on i sidste 8 Gange, saml

'B^iedes aflæst paa Inslrumentels inddelle Rand 24^ eller

' mindste 16 Gange. — ' 4) I Overeensstemmelsc
*ned Opniaalingens Fremme og den locale Beskaffenhed,

^kal Forretningen blive saaledes fordeelt paa de trende

•JtUngne Opmaalere, som gaae i Foi'ening med hverandre

een Side af Landel, at den Ene af disse udsciger

^^^»lionerne og opsætter Varder elier Signaler, den An-

lUiialer Vinkler med (let geographiske Instrument,

den Tredie optager Kyslens Slyngnmg &c, med
^^"alebordel. Skulde deir Ene blive fc5r færdig med

liaui overdragne Forretning end de lo Andre,

kommer lian disse, eller den inest Manclende, lil

li*

o j

J^elp. Naar Opmaalerne have Siialedes avanceret ,

^^'d Forr etningen i nogen bef3-de]fg Strækning af Kysfen,

Ol" de igjen maale ei} Verifications- IJnit^ med de (il

^'''^^ndlinien brugte Maaleslænger, for derved at prOve

*^Pniaalingens Noiaglighed, hvilkel Kammeret desuden
Slisker uridersoel saa ofle Leiliuhed frembyder sis,

^o- derhos ikke for meaen Tid medlaiies li! Forretnin-

videre Forlsællelse. — G) Saavel Kystens Slyng,

'^oin de mindre Fjorde og iiugter, samt alle Ger, Skjær og

^^nker, der af de sidstnævnte maattc være synlige over

^^"det, optages med Maalebordel, og anlægges med -

*'^n luihovende Noiagtighed. saml alle Fjeld og Mærker,
'^oni niaalte kunne Ijene lil Veiledning for de Søfarende. —
O *^pmaalerne maae i Særdeleshed være opmærksomme
P^a de Steder, som kunde synes tjenlige lil nye Havne,

'^nkerplndse oulndseilina'er, oa saavidtmueli2;t undersene
^'sses Beskaffenhed, og hvor dette sidste ikke lod sig

*Jtjfcjre, saa dog belyde samme paa Kortet med hos-
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<803. -fciiet nciiagtig Forklaring. — 8) Over saadanne Stræk-

7. Juni. ninger langs Kyslen, soni i en eller anden Henseende

maatte ansees mærkværdige, iinsker Kammeret tillige

Sitiialions-Karter optagne, med vedlagt Beskrivelse ti^

desto mere Oplysning, hvis dette Arbeide kan udfores

nden at Hovedforretningen derved sitikes. — 9) Saa'

snart Hoved-Meridianen ved Kj(5bstaden Reykevig er ved

det behorige Antal Azimulhal-Observalioner o. s. v. bleven

bestemt, maae alle tjenlige Tider i de Vintre, Opmaalerne

opholde sig her. anvendes til Observationer paa Læng-

dens oa Bredens noiastiee Bestemmelse af sidslnævnl^

Sled, hvorhos Uhrets Gang bor idelig, og saa ofte mue-

ligt observeres, da de ovrige Steder af Kyslen samt

Havnenes Længde og Brede blive beregnede fra det

Sted, hvor den forsle Meridian er dragen. — iO) Til

Bredens astronomiske Bestemmelse brudes Sol- og

Stjernehoider, observerte vexelviis, naar den astrono-

miske Cirkels inddeelte Rand vender imod Oster og

Vester, hvorved muelige smaae Feil i Instrumentets .

' Verificalion og Observationerne selv enten aldeles und-

gaaes eller i det mindste betydeligen formindskes. —
1

1
) Ti 1 Længdens astronomiske Bestemmelse bor lægges •

til Grund: 1) Solformorkelser; 2) Fixsljernernes Bedæk-

ning af Maanen; 3) Maaneformorkelser; 4) Jupiters Dra-

banters Formcirkelser. For at undgaae forskjellig^

Kikkerters og forskjellige Oiesyns Indflydelse paa Maane-

formorkelser og Jupiters Drabantere, maae der obser-

veres saa mange Indgange i Skyggen og saa mange

Udgnnge af Skyggen som mueligt, og det samme Oi^

og den samme Kikkert bor bestandigen bruges. —

'

<2) De Steder, hvis Længder og Breder fornemmeligen

med den allerstdrsle Flid og astronomiske Noiagtighed

b'6r bestemmes, ere: tieykevig, paa den vestre Side af

Landet, og et af de yderste Steder paa den ostlige Side af

Landet, hvor Landmaalerne maae opholde sig i 2 a 3

Vintre. Den Længde - Forskjel , som efter de aslrono-

HHske Observationer findes imellem disse tvende Steder,
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r

tjene til at prove og bekræfte den Længdeforskjel, 1803.

^Qtn efter
^
Beregning igjennem Trianglerne eller Op- 7. Juni.

^aalinger paa Jorden findes, lovrigt vil det være meget

S^vnligij om der er Leilighed til paa flere Steder, som
ere hinanden altfor nær, at anstille astronomiske Ob-

s^^^vationer paa Længde og Brede. —^3) For Statio-

^^*'ne i Hoved-Trianglerne maa beregnes deres Cstlige

frastand fra Reykevigs- Meridian, og hvormeget de ere

horden og sonden for Reykevig. At beregne alle Sta-

'*^Oers Brede og geographiske. Længde fra Reykevig,

Vilde være overflodigt ; det k^in være nok, at disse Be-

''^gninger anstilles- for noaie af Hoved-Stationerne eller

Qndre vigtige Punkter for Sbkorter. Dette vil blive en

.^^kreefielse paa, at disse Steder efter Kortets Længde-
ns J^rede-Grader haye samme Beliggenhed paa Kortet,

de virkelig have paa Jordklodens Overflade. —
gang -hver Sommer niaa der fra een af Stationerne

^fter observerte Azimuther slaaes en Meridian og der-

efter observeres Compassens Misviisnina
;

dog maa.
^elte ei skee i saadanne Stationer, hvor man kunde
n^'iiiode, at Jern i Bjerge, Moser elier Lavo kunde gjcire

^aalens Viisning usikker. — 15) Under Opmaalingen
holdes en noiaglig Journal over AU, hvad der ved For-

^'^tningen bliver foretaget, hvori tillige daglig antegnes

^^'""ligels Beskaflenhed og de Aarsager, som maatte

*^ave gjort Ophold i Forretningen m. m. Foruden denne
'ournal maa endnu en anden General- Journal holdes,

'^^^ stedse bor ligge der, hvor Opmaalernes Vinler-

^opholdssted er, og ikke medtages paa nogen Reise

^ller udsættes for Fare at komme bort eller til Skade,

hvorved Efterretninger om flere Aars Arbeider kunde
^^bes. Den samme Forsigtighed bcir ligeledes iagttages

'^^d alle optagne Brouiilon-Karter. I sidstnævnte Journal

ydermere indfores Alt, hvad som ved Opmaalingen
'^''3 Tid til anden er bleven forrettet, tilligemed alle Slags

^^regninger, m. m., som kunne tjene til Oplysning,
v»*ket b(5r være saa tydelig forklaret, at Enhver, som
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endog var ukjendt med del forrclledo Arboide, maalte

kunne finde heri den behaven !e Underretning. —
16) Med Postskibet, som hvert Aar i Martii Maaned aaaer

,
fra Island, skal. Landmaalerne indsende (til) Kammeret
de Karler, som ere optagne i den alVigle Sommer,
tilligemed alle »fags gjorte Observationer, og de derover

gjorte Beregninger, saml hidberetning om, hvor lang

Tid de have været ude paa Forretninger, og derhos

specificerede Beregninger over de Omkoslninger, som

paa' Opmaah'ngen ere medgaaede i samme Tid, nit^fi

mere Saachint. — 17) I Henseende til Maaleslokkens

Stdrrelse, hvorefter Karlerne skal tecnes, har Kammeret
beslemt samme saalcdes: at allo cénerale Karter af

Sokyslen anlægges efler en Maalestok, hvor tvende de-

cimnle Tommer udgjnre I dansk Miii, og de specielle

Situations-Karter i en Maalestok, hvor \ decimal Tomme
udgjor 1000 Alen og 12 decimale Tommer 1 dansk Miik —
18) Da Opmaaierno iflvrigt have den bedste Leilighed,

saavel ved Omreiser i Landet som Ophold sammesteds,

til al samle Kundskaber om delle Lands oecunomiske'

og physiske Forfatning, hvor Veionc falde, m. m., saa

cinsker dette Kammer al blive meddeelt alle de Op-

dagelser, som de over disse og flere Gj^-nslnnde maalte

kunne gjore. Rentekammeret den 7. Junii 1803^ .

8. Juni. Plakat ang. Erhvervelsen af Certificater fof

* Biilbreve. Frederiksberg den 8. Juni 1803.
Publiceret ved Landsoverrettcn i Island den 6. Augiist 1804.

Emaneret igjenncm General- Landoeconomie og Commeice'
Collegium. Original -Aftryk hos Schultz. CoUeg. Tid.

S. 387—388. Qvart-Forr. for J803, S. 89-90; Schou XlHj

636-637.

Plakat, betrætfende en nærmere Bestemmelse a*"

den i Forordn, af 4. Maji sidstleden, dens 9, Art., be-

V ') Instnictionen er til&tillet Lieutenanterne Ohlsen, Frisach

og Wetlesen ved Rentek, Skriv. 9. Juni 1803. Isl. Copieh.

Litr. Æ, Nr. 817.
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f^lode Forskrift, hvorefler ethvert Skib, som udredes 1803.

saadan Farl, hvorlii bchovcs kongeligt latinsk Sopas, 8. Juni.

skai være forsynet med Biilbrev.

Vi Christian den Syvende &c. G. V.: Da del for

allerqnd. er andraget, at flere af de Vore Under-

^»'^•'itler tilhdrende Skibe, som allerede inden den nu-

^'ærende Krigs Udbrud have været i Fart under dansk

^'^81 muelicen kunne niarmle det i Vor Forordn, af 4.

^^^ji befalede Biil- eller Bygningsbrev. og at samme nu,

disse Skibe skulle forsynes med Vore latinske So-

p9Sse, vanskeligen ville være at tilveiebringe, saa ville

paa del ikke deslige Skibe skulle standses i deres

lovlige Fart, herved allern. have tilladt, at de Skibs-

•"hedere, som af en eller anden gyldig Aarsag, hvilken

nærmere have at forklare for vedkommende Ovrig-

^^^K ikke see sig i S(and til, ved Passets Requisilion

deres allerede inden de nuværende Krigsuroligheders

^<^l)rud til Fart under dansk Flag brugte Skibe at frem-

^^tge det befalede Biilbrev, istedenfor samme maae
freiniggrroe enten den over Skibet ergangne Gondem-

saafrenU det har været kjcibt som fremmed
^rise, eller og et Reconslruclions-Brev, saafrenU det

^*^d en senere ved samme foretagen Reparation dermed

bleven forsynet, og ifald ingen af Delene kan til-

^*^it4)ringes, da en for en offentlig beskikket Notarius

^^^^t og af ham beskreven Forklarins over de Om^
stændigheder, som ere Aarsag i, at del befalede BiiN

brev ikke kan folge med Skibets bvrige Papirer. Naar

^*^*-lkonniiendo Rhcdere paa den saaledes allern. be-

*^^It>de Maade have legitimeret sig, vil dem af vedkom-
^^nde Ovrighed tilligemed Passets Udleverelse vorde

^^ddeelt el Gerlificat, hvori forklares Åarsagen, hvorfor

^'ilbrevet ei befinder sig iblandt Skibets Papirer, saml

^'^^des, al Rhederne desangaaefide have aflagt behorig
Rede og Riglighed; hvilket Certificat Skipperen bor
v^ere forpligtet at have i Bevaring jilligemed Skibets

spirer, til Foreviisning i paakommende Tilfælde. —

\
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Ibvrict ville Vi, at det med Hensvn til de Skibe, som

herefter vorde bygte eller kjobte for Vore Undersaatteres

Regning, skal have sit Forblivende ved den i Vor For-

ordn, af 4. Maji d. A., angaaende Biil- eller Bygnings-

brevet befalede Forskrift. -Givet paa Vort Slot Fride-

richsberg den 8. Junii 1803.

Commissorium til Kammenaad Claus Ben-

deke og Assessor i Islands Stiftsoverret, Is-

leifur Einarsson, ang. Undersogelse af den ofiFent-

lige Bestyrelse i Island. Frederiksberg 10. Juni

1803*. — Canc, 3. Departem. (Norske Justits-Departem.)

Registr, II, 106^-157. (1803, Nr. 341J. Islandsk: Eabr. i

Minnisverb Ti&indi III, 263, under Benfevnelsen „k6ngs ur-

skurtur" med feilagtigt Datum ^JO. Mai" (den kgl. Resolution

er af samme Dato som Commissoriet : Cancell. 3. Departem.

Forestillinger 1803, Nr. 83).

Christian den Syvende &c. V. N. Da Os er fore-

draget, at Bestyrelsen over do publ^que Stiftelser og

Vore Anordningers Overholdelse i Island ikke skal være

i den bedste Orden, at den nylig i'Reykevig opbygle

Domkirke, saavel som Skolen sammesteds med flere

offentlige Bygninger, skal være forfaldni;; 'at Tugthuset

ikke skal svare til sit Oiemed. og^ at det synes forno-

dent at indfore et bedre Polilie i Heykevig, saavel som

en storre Aarvaagenhed over, at Vore Anordninger og

de ofTenllige Foranstaltninger overholdes, samt at i Sær-

deleshed Os elskelig Stiftamtmand Ole Stephensens

Embedsforelse fortjener Undersogelse og Paatale: —

,

saa have Vi, for at raade Bod paa disse betydelige

Mangler og Uordener, efter Vort Danske Cancellies aller-

underd. Forestilling, ailern. fundet for godt, at en Gom-

mission til denne Sags noiagtigste Undersogelse skal

nedsættes i bemeldte Vort Land Island. Til den Ende

byde og befale Vi eder at sammentræde i en Commission,

') kgl. Resol. 6. Juni 1806.^
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I

i
'

for at underscige saavel StifLamtmand Stephensens, som

de andre paaujældende og vedkommende Embedsmænds

Forhold med Hensyrs lil Jiislits- og Politievæsenels Pleie,

de offentlige Stiftelsers Bestyrelse og Vore desangaaende

i udgangue Anordningers Overholdelse; hvorhos Vi be-

*
fale, at alle de, som I troe at kunne tilveiebringe de

til denne Undersogelses Fremme fornodne Oplysninger,

skulle være pligtige at gaae eder tilhaande dermed.

1 Og ville Vi aliern. have eder bemyndiget til, for Gom-

missionen, som bor holdes i Vor Kj5bslæd Reykevig,

at indkalde saavol samtlige Paacjældende, som hvad

Vidner og andre Vedkommende lliiaalte finde fornOdent

til Sagens Oplysning at afhore, hvilke skulle være

pligtige sine exceptionc fori for eder at mode, livor-

efter I, naar denne eders Undersogelse er tilendebragt,

have igjennem Vort Danske Cancellie , til Os at indsende

samme, tilligemed eders Betænkning over Sagen. Be-

falende. &c. Friderichsberg den 10. Junii 1803 ^

Kongelig Resolution ang. Dnderstottelse til

Indkjob af Fødevarer for nogle Egne i Island.

Frederiksberg den 17. Juni 1803. — i Anledning

'

af Indberetninger fra Amtmand Stephan Thorarensen, ang.

1 Tilstanden i Norder-Syssel og Norder -Mule Syssels nordlige

I Deel, hvor Virkningerne af de foregaaende haarde "Vintre vare
li'

^
meget trykkende. Amtmanden havde uddeelt 20 Rd. af de

|, _ ved kgl. Resol. 18. Juni f. A. bevilgede 150 Rd. , men efter

Sysselmandens Beretning var Penge -Understcittelse tii ingen

Nytte, da Husavik og Vopnafjords Handelssteder vare begge

^
ganske blottede for Madvare. Han mener derfor, at Folkedad

af Hunger er uundgaaelig, hvis Hjelp ikke bringes, og fore-

slaaer, at Almuen i begge disse anforte Sysseler maatte aabnes

Credit paa 80 eller 100 Tdr. Rug eller Meel i hvert Syssel for
I

, —

t

' Ved Rentek. Skriv. 11 Juni (Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr.

826 — 827) communiceres Stiftamtm. Olaf Stephensen og

Amtmand Erichsen den kgl. Resolutions -Indliold, samt at.

j
Erichsen indtil videre overtager Stiftamtmands -Embedets

^ Bestyrelse.
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i803. • sig, hvilket Rentekammeret mente bedst kunde skee ved at

tilstaae en Understcittelse i Penge (Forest. 7, Juni). — Rentek.

17. Juni. Norske Relat. og Resol. Prot, 84, Nr. 93.

Vi bevilge allcrn. en Gave af 800 Rd. af Vores

Kasse til Rugs eller iMeels Indkj(3b for trængende Be-

boere af Nordre Syssel og den nordre Deel af Nordre-

Mule Syssel i Island. — Friderichsberg Slot den 17.

Junii 1803 \

1. Juli. Forordning ang, de kongelige latinske Og

algierske Siipassers Fornyelse, m. v. Frederiks-

berg den 1. Juli 1803'-. — Publiceret ved Lardsover-'

retten i Island den H. August 1804. Emaneret iojennem Ge-

neral-Landoeconomie og Conimc! ce-Collegium. Original-Aftryk

hos Schultz. Qvart-Forr. for 1803, S. 103- 106 5 Schou XIII,

645-649. '
,

FononDNiNG, angaacnde de kgl. latinske som og de

algierske Sopasses Fornyelse, naar de dermed forsynede

' * Skibe komme tilbage til eu anden indenrigsk Havn end

den, hvor de hore hjemme, som og hvad der for Brugen

af de kgl. Sopasse skal erlægges.

Vi Christian don Syvende &c. G. V., al da Vi i

Vores under 4. Maji d. A. udgivne Forordning allern.

have foreskrevet, hvorledes Vore Undersaatler, ' med

Hensyn til Vore latinske Sopasses Erhvervelse, have at

forholde sig; og da det i sammes 12. Art. tillige er

anordnet, at delte Pas skal være gjældende fra den

Tid, da Skibet er gaaet ud fra sit Hjemsted, indtil det

derhen kommer tilbage, saafremt det ikke er bleven

anden Mands Eiendom: — saa have Vi endvidere fun-

det fornodent, ved ndie -bestemte Forholdsregler at af-

'3 Communication til Amtmand Stephan Thorarensen ved

Rentek. Skriv, den 25. Juni 1803, hvorved Bclobet over-

sendefi, samt ligeledes til Finantskasse-Directionen. — Isl.

Copieb. Litr. Æ, Nr. 842-843. ^

"

O ophævet ved For. 9. April ISIO.
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værge og forebygge alt mueligt Misbrug i denne Hen- 1803.

seende, saml tillige rit fiistsælU?, hvad vedkommende I. Juli.

Rhedero for Brugen af Vore latinske Sopasse have at^"^*^"^

erlægge, i Forhold til den Betryggelse, som de derved

forskaffe sig for deres Handelsforetagender og Skibsfart;

thi er hermed Vor ailern. Villie og IJefaling:

1) Flver Gang el med Vort kgl, lulinske Sopas for-

- synet Skib, efter deraf at have benyttet sig til nogen

Reise, indlober i en Havn i Vore Kon"eriser eller Her-

lugdomrae, hvor del ikke hfirer hjfMnme, skal Skipperen

made for det Steds Ovrighed, hvor han er indkommen,

forevise sine Skibspapii'er. afla;gge den befalede Eed,

al han ikke har misbrugt Passet, samt al Skibt-l, saa-

vidt han derom er vidende, endnu tilhorer del Rhoderie,
'

paa hvis Navn Passet er udslaMll. Efter en saadan

aflagt- edelig Forklaring skal Ovrigheden paa det Sled

meddele Skipperen en AKesl, som Toldsledels Betjenle

ved Skibets Klarering skal fordre sig foreviis!, .af føl-

gende Indhold:

^^Undertegnede Magistrat i Sladen N. N, i Konge

rigel Danmark (eller i KongeriiJ^et xVorge] bevidner her-

ved, al Skipper N. N.. som befandtes under Dalo N. N.

at være forsynet med el kongeligt latinsk Scipas Nr.

samt Skibscerlifical fra Magislraten (Ovrigheden) i N. N.

for Skibet N. N., lilhorende N. N. i bemeldte Stad,

N.N. Læster drægtigt, til en Reise fra N. N. lilN.N. og

videre, er paa saadan sin videre fortsatte Reise med

beiDeldtc sit Skib under Dalo N. \._ indloben i denne

Stads Havn, og at bemeldte Skipper N. N. har, idet han

herfra forisætter fremdeles sin Reise, nu besteml til N, N,

og videre, for Os foreviist bemeldte sit kongelige S5pas

med Cerliticat, samt ovrige befalede Skibs-Documenter,

at Vi samme noiagligen have undersogt og rigtige be-

fundet, og at bemeldte Skipper har legitimeret sig til

disse Papirers videre Brug, hvortil han derfor herved

authoriseres. Dets til Bekræftelse under Vort Segl og

Raadstueskriverens Underskrift. Givet &c." —
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1803. Den af Skipperen aflagte edelige Forklaring haver yed-

1. Juli. kommende Ovrighed slrax at indsende lil VorlGeneral-

Laniioecon. og Commerce-Collegium, hvilket er forbundet

til at sende den lil det Steds Ovrighed, hvor Rhederiet

eller Hovedrhederen erbosiddende, forafdetteellerdenne

at modtage Forsikkring om, al Skipperens Angivelse er

riglig; dog fdlger det af sig selv, at naar Rhederne

bnske al forsyne deres Skibe med nye Passe, de da,

efteral have iagttaget de i Forordn, af 4. Maji d. A.

fastsatte Bestemmelser, kan dermed vorde forsynede. —
2) Paa det al heller ikke de algierske Passes nye Er-

. hvervelse skulde foraarsage nogen Standsning i Skibs-

farten, og paa det at ikke Forskjel i de forskjellige

Passes Dalis skulde give Anledning til Mistanke om
nogen Urigtighed, saa ville Vi ligeledes tillade, al saa-

fremt et Skib, som efter en foregaaende Reise kommer

ind i nogen Havn i Vore Kongeriger eller Hertugdomme,

forsynet med algiersk Pas, behover fremdeles dette

Pas til dets videre Bestemmelse, delle da, mod Fore-

viisning for Stedels Ovrighed, maa med Skibels civrige

Papirer tilbageleveres Skipperen, hvorimod denne, naar

det allerede har været brugt til- en Reise forbi Gap

Finis-Terræ, eller har fulgt Skibet uden Fornyelse ved

noeen af Vore Consuler eller Handelscommissairér i de

for deres Brug bestemte 2 Aar, skal erlægge hvad derfor et

nyt algiersk Sopas, efter Vor Plakat af 14. April 1783,

skulde erlægges, med det befalede Expeditions-Gebyr. —
3) Ved Modtagelsen af Vort kongelige latinske Scipas skal

erlægges,: naar Skibet er bestemt lil nogen Havn i Eu-

ropa, eller og til de Havne i Asien eller Africa, som

ligge ved Middelhavel: to og tredive Skilling for hver

Commercolæst af dets Drægtighed ; — naar det er bestemt

til Vestindien, America, Africa fra Strædet af indtil det

gode Haabs Forbjerg, eller nogen af de Vesten for den
•

africanske Kyst beliggende Ger: fire og Iredsindstyve

Skilling for hver Gommercelæsl; — naar det er bestemt
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til det gode Haabs Forbjerg eller til Steder paa hiin 1803.

Side delle, een Rigsdaler for hver Comtnercelæst. — 1. Juli.

4) Herfra ville Vi dog allern. ejcire folgende Undtagel-

ser: 1) Endskjciodt der af de Vore Undersaalter tii-

horende Skibe, som ere bestemte til Grønland, Island,

Færoerne, Finmarken eller andre Steder i Vore euro-

pæiske Slater, ved Passenes Modtagelse skal erlægges

32 Sk. af hver Commerceiæst, saa bliver dog den er-

lagte Sum at tilbagebetales Vedkommende ved Hjem-

komsten, naar det godlgjores, al Skibone ikke have

gjort andre Reiser, end til de her ommeldte Steder.

— 2) De fra Norge med Trælast udgaaende Skibe

'skulle være fritagne for at betale mere end 12Rd. ved

Erhvervelsen af Vort kgl. latinske Scipas, uden Hensigt

til Skibets Dræglighed. — 5) Den i foregaaende § 3

bestemte Betaling for Modtagelsen af Vort kgl. Sopas

af respective 32, 64 Sk. og 1 Rd., bliver ligeledes at

erlægge af de Skibe, hvilke det iielge denne Forord-

nings § \ bliver tilladt at seile uden nye Passes

'Erhverveise
,

ligesom Magisiraterne og Ovrighederne

authoriseres til for den af Rhederne modtagne Decla- '

ration at lade sig betale det, de ellers for Certificatet

skulde oppebære. -- 6) Da Billigheden fordrer, at Ved-

kommende bidrage til Vor Statskasse i Forhold til den

Betryggelse, som Vi ved Vore latinske Scipasses Med-

delelse ville forskaffe Vore Undersaatleres Skibe 02

Skibsfart, befale Vi endvidere, at saa ofte et med Vort

kgl. Pas forsynet Skib lober ind i nogen fi^emmed Havn

med Ladning, og der losser samme, skal der af Ski-

bets Rheder erlægges sexten Skilling af hver Commerce-

Læst, hvilken Forhoielses-Afgift skal oppebæres og be-

tales paa samme Maade og til samme Tid, som den

ved Vor Forordning af 10. Novembr. f. A. paabudne

Fraglafgift. — Hvorefter alle Vedkommende sig aller-

underd. have ai rette. Givet paa Vort Slot Frederichs-

berg den 1. Julii 1803.

ri. B. 41
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1803. Cahcellie-Skriveli^e til Stiftamtmanden og Bi-

2. Juli. skoppen over Island, ang. Landskyld af Bispe-

gaarden Holnm. Khavn den 2. Juli 1803. —
Canc. 1. Depart. Brevb. 1803, Nr. 851.

r

P, M. Stiftsprovst Ur. Olavsen har i en hertil ind-

kommen Foresliiiing opkastet det Spdrgsmaal, om hvem

Landskylden for den Deel afHolum Bispegaard, som tilhorte

afg. Biskop Stephensen, og for hvilken hans Enke stod til

Ansvar, skal tilhcire, og hvor hoit samme bor beslemmes,

m. V. — Det konceliae Rentekammer, med hvilket CoUe-

gium Cancelliet desangaciende har corresponderet. ytlrer,

al, da Flolum Bispegaard bestandig har været Bispens

' Residenis, og denne altsaa er at ansee som svarende

Landskyld til sig selv, sna er denne Gaard ikke i nogen

af de ved Rentekammeret værende Jordeboaer ansat

for Landskyld, og da den ei heller er ansat for Dyr-

hed, saa kan ikke heller deraf drages no^en Ueael til

Landskyldens Bestemmelse. Kammeret formener derfor,

at Stiftamtmandens Ansættelse til 30 Rd. kan lages til

Fdlge; og hvad augaaer af hvem og hvortil denne Land-"

skj'ld skal svares fra den Tid Naadsens-Aaret ndlob,

da, som delsees al de -n Dele har været brugt af Rektor

og Domkirkepræsien, og ',3 Deel af Bispinden, saa blive

disse pligtige derefter at betale å l'advenanl, og Belobet

bliver al anvende paa samme Maadc som de ovrige

Bispestolens Indlægter under Vacancen. — Da Cancel-

liet heri efter Omstændighederne er enigt, saa skulde

man Ijenstligst lilkjendegive Hr. Stiftamtm, og D. Hoiærv.

Saadant, (il behagelig Efterretning og Bekjendtgjcirelse

for de Vedkommende. Det kongelige Danske Gapcellie

(len 2. Julii 1803.

16. Juli. Cancellie- Skrivelse til Stiftamtmanden over,

Island, ang. Offentliggjorelse af Laudoplysnings-

\

1
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Selskabets Forfatning. Khavn den 16. Juli 1803. 1803.

— Canc. 1. Depait. Brevb. 1803, Nr. 919. , ^le^^JulT

P. M. Fra Amtm. Thorarenscn bar Cancellict modtaget

en Skrivelse, hvori han, da det islandske Landoplys-

nings-Selskabs Medlemmer ikke skal have erholdet nogen

Underretning om bemeldte Selskabs Indlægter og Ud-

gifter, har indstillet, om det ikke maalte anseas tjen-

ligst, at Justitsraad Stephensen, som Directeur for be-

meldte Institut, bekjendlgjbr i de af ham udgivende

(^mærkværdige Tidender" for Island, ikke alene af hvein

saavel Revision sora Decisionen af Institutets Regnska-

ber forrettes, men og tillige dets aarlige Balance. —
Foranlediget heraf skulde man tjenstligst anmode Hr.

Sliftamtm., at ville paalægge fornævnte .lustitsraad Ste-
E

phensen at opgive for dette Collegium -bemeldte Scl-

skiibs nuværende Forfatning, med Tiikjondegivcnde, at

man anseer det for rigtigst at saadanl desuden blev

offentlig bekjendtgjort ved Trykken. Del kgl. Danske

Cancellie den 16. Julii 1803,

I

Cancellie - Skrivelse til Stiftbefalingsmanden lo. Juii.

over Island og iBiskop Vidalin, ang Undersogelse

af den paa Vestmannoerne enderaiske Bornesygdom,

kaldet Ginklofi, rn. v. Khavn den 16. Jali 1803.

— Canc. 3. Depart. CNorske Justits-Departem.) Brevb. 1803, '

Nr. 990.

P. M. I Skrivelse til Stiftet og D. Hoiærv. af 13.

Decbr. 1800 forlangte man, efter det daværende kgl.

Collegii medici Begjæpng, hvis Betænkning man havde

indhentet i Anledning af D. MOiærv'. Indberetning, til

dette Collegium af '14. Julii s. A., ang. den paa West-

mannoe grasserende epidemiske Bornesygdom, Ginklofe

kaldet, Efterretning om denne Sygdoms Critcria m. v.

— Vel har Stiftet, med Skrivelse til dette Colleaium

af24. Septbr. 18052, indsendt nogle Efterretninger denne

41«
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644 Canc. Skriv. a>g. Bornesygdommen Ginklofi.

-1803. Gjensland betræffende, samlede i Aaret 1799 of Chirurg

16. Juli. Panlsni ;, men da denne Paulsens Indherelnint; skal

fi^runde sig paa en Skrivelse fra Stiftamlniand Stephen-

sen, dat. 9. Maris 1800, kan samme ikke antages som

Svar paa ovennævnte Gancelliets Skrivelse, der er yngre

end denne, saa meget mindre, som Paulsen, paa den

Tid Lan afgav de omhandlede Efterretninger, har manglet

, ^
den Vejledning, som Gancelliets Brev til disses Udfor-

lighed kunde givet ham. Man skulde derfor, ved at

tilstille Stiftet Gjenpart af meerbemeldte Gancelliets

Skrivelse, herved Ijenstl. bringe denne Sag i behagelig

Erindring. — lovrigt maa man, foranlediget af de af

Ghirurg Paulsen i forberorte hans Indberetning angivne

vigtigste Aarsager til denne Sygdom (det kgl. Sund-

lieds-Gollegium, hvis Betænkning herover man har mod-

taget, anseer dem og som saadanne), nemlig: at de

islandske Born ikke gives Die, og derimod opklækkes

med den overdrevent fetle Melk af Greature, eller og

med andre Næringsmidle/", ved hvis Tilberedelse bruges

ureenl eller Pole - Vand : — ligeledes herved Ijenstl.

anmode Hr. Stiflbefalingsm. og . Deres Hoiærv. at scige,

ved de i-espective Dem underordnede Embedsmænd,

at advare Almuen om de skadeliiie F6l£;er de forbe-

rorte Uskikke fore med sig, samt overtale den (il der-

paa at raade Bod ^ Det kongelige Danske Gancellie

den 16. Julii 1803. * .
'

'

'3 1 den af Svein Pålsson indsendte Beretning: ^^Nogle Ef-

terretninger om den paa Vestmannbe gængse eller ende-

miske Bcime- Sygdom, Ginkloti kaldet, samlede paa en

Heise dertil Aaret 1799" kaldes denne Sygdom paa Latin

j^opistotonus", og charakteriseres som ^^de heftigste insultus

epileptici", der "angribe Bornene i de fOrste 14 Dage efter

Fcidselen, men ikke senere; de danske Familiers B9rn

skulde have untlgaaet Sygdommen. Aarsagen menes al-

mindeli?:^ at ligge i Foden, der bestaaer mest af Sttfugle*

isan- Filungc-Unger, Lunde og Sule, men efter P." Mening

ligger Aarsagen maaskee ligesaa meget i :
Fjairene af
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Cancellie-Skrivelse til Amtmanden i Vester-

Amtet, Ludvig Erichsen, ang. Bomenes Opam-

ning i Islaod. Khavn den 16. Juli 1803. —
Canc 3. Departcm. (Norske Justits -Departeni.) Brevb. 1H03,

Nr. 1000.

P. M. Da Cancellit>l har hnigi i Erfarinj?. al de

islandske Bcirn i Alniindeliiilied ikke i^ivcs Die, meti

opklækkes med dtMi overdrevent fede Meik af Crealu-

rene, eller oi^ med andre Næriniismidler, ved hvis Til-

beredelse bruges ureent eller Pole-Yand, hvilket skader

Sundheden, og foraarsager adskillige Sygdomme iblandt

f5ornene, saa skulde man herved tjensll. anmode Hr.

Amtm. behageligen al ville ved de Dem underordnede

Embedsmænd advare Almuen om de skadelige Folger

disse Uskikke fore med si", samt soae at overlale den

til derpaa at raade Bod. Det kongelige Danske Can-

cellie den 16. Julii 1803*.

'803.

Ifi. .Tnli.

de trannede Fugle, hvorpaa Modrene ligge; bj Vandet,

.,soni Oboernes Dorskhed ikke tillader at hente fra andre

Steder end nogle fæle P.rile og Hraunhuller tæt ved Gaar-

dene, som om Sommeren vrimle af iiodaris og allehaande

Fluelarver, og lieJe Aaret igjennem modtage aislagR Snaus

og Urcenlighed fra Husene"; c) de lave, snævre og med

fæle.Sbklæders Stank opfyldte Vaaninger ; d) slet Ildebrand,

mest torrcde Lunder og andet trannet Snaus. — Paa Fast-

landet nærmest ved Vestmannoeme mærkedes og ad-

spredte Spor til denne Sygdom, dog syntes ogsna her som

oftest slet Vand, noget arveligt fra Forældrene, maaskee

og Fuglefjærene, som kjcibtes fra Vestmannoeme, at være

' Aarsagen. ~ Lægen raader til: 1) at Modrene give Die;

2) at Ovrigheden foranstalter alle de Pole tilkastede og

stoppede, som m\ benyttedes til at hente Vand fra, og at

Indbyggerne under Mulkt paalagdes at hente Drikke- og

Kogevand fra de friske Kilder i Herjolfsdal, Klettsheliir

og Undirlaungu; 3) at Indbyggerne bleve underviste om,

hvorledes Søfuglene og deres Fjær kunne tilberedes for

ei at skade Helbreden.

*3 Ligelydende Canc. Skriv, er under s. D. afgaaet til Amt-
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1803. Cancellie • Skrivelse til Stiftbefalingsmanden

•^p^ over fsland, ang. eii Jordemoders Ansættelse i

Reykjavik. Khavn den 17. Septbr. 1803. —
Canc. 3. Deparlein. (Norske Juslits-Departem.) Brevb. 1S03,

Nr. 1296.

P. M. I Betragtning af den i Reikevig nu væi emle

Gjordemodei'S hoie Alder, og deraf flydende Mangel

paa Tiltro hos Byens Indvaanere, har saavel Canceliiel

som det kon^elice Rentekammer, med livilket man des-

anaaaenclo har foi1 Brevvexlina, anseet det nodvendigt,

at en duelig dansk Gjordemoder blev antaget og dertil

opsemit. — Oin at ansættes som Gjoi'demodcr paa be-

meldte Sled er heri il indkommen Ansosnim; b'a en

Joiianne Marie Jorgensdalter Wiezend her af Staden,

i og da hun med Attester fra Vedkommende har godt-

gjort saavel sin Duelighed i dette Fag, som hendes

gode moralske Forhold, og man ajtsaa anseer hende
—

f

,

' qualiliceret til bemeldte Post, har man udvirket, at der

af den kongelige Fina^itskasse- Direclion bliver hende,

forinden hendes Afreise herfra, udbetalte 100 Rd. i

Udredninus-PenLie , os at Iiende tilstaaes for det forste

i I Aar 60 Rd. i l.on, hvilken Lon, ved Correspondence

med bemeldte Retitckammer, er foranstaltet at skal blive

hentie udbetalt i Reikevig med lo Rd. qvartaiiter. ^ —
Man niaa derfor herved tjenstl. anmode Hr. Stiftbefa-

lingsm. behageligen at ville, naar fornævnte Johanne
V

Marie Jc)rgensdatter\Viezend (der heJ'fra i denne Maaned

afgaaer med Postskibet) melder sig hos Dem, al med-

dele hende Reslalling som Gjordemoder i Reikevig. —
Ligeledes maa man tjcnsli. anmode lir. Sliftbefalingsm.,

at meddele Canceiliet Deres Betænkning i Henseende

-H .—'— /

manden i Nord- og Oster- Amtet, Stephan Thorarensen

(Canc. Brevb. sst.).

O Dette var bevilget ved kgl. Resol. 9. Septbr. 1803 igjen-

nem Finants-Collegium (Finants-Coll. Skriv, til Canceiliet

10. Septbr. 1803).
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til den i Reikevig værende gamle Gjordemoder Mar- 1803.

crelhe iMa£>nussens Forfatning, med Hensvn til hendes rT^T^""?^
. .

" 17. Septbr.
Entiediijelse , samt hvorvidt hun i sidste Fald kunde

fortjene at erholde Pension. Det kgl. Danske Canceilie

den 17. Septbr. 1803.

>

Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsnianden og 24. septbr.

Amtmændene paa Island, ang. Straffen for Faare-

tyverie paa Island. Khavn den 24. Septbr. 1803*.

— Fubliceret ved Landsoverretten Island den 4. April 1804.

Canc, 3. Departem. (Norske Justits -Departem.) Brevb. 1803,

Nr. 1326. Fogtm. YI. 12, 307. Islandsk: Udtog i Minnis-

ver6 Ti&indi III, 265.

P. M. Til Cancelliet er indberettet, at Dommerne

i Island ere af forskjellige Meninger belræffende det

SpOrgsmaal, om den i Plak. af 24. Marts 1786 for Faare-

tyverie bestemte Straf endnu er anvendelig, eller om
bemeldte Plakat i saa Henseende ved Forordn, af 20.

Februar 1789 er ophævet. — Foranlediget heraf skulde

man herved tjenstl. tilmelde (Tit.) til behagelig Efter-

retning og Bekjendtgjorclse for Vedkommende, al da

Plakaten af 24. Marts 1786 er en speciel Lov for Island,
'

kan det ikke antages, at samme ^ved Forordn, af 20.

Februfir 1789, der er en almindelig Lov. skulde være

forandret, men at bemeldte Plakat maa fremdeles som

en gjeldende Anordning for dette Land blive al ansee.

Det kgl. Danske Canceilie den 24. Septbr. 1803.

Rentekammer Skrivelse til Matrikulerings- 21. septbr.

Commissionen i Island, ang. Jordtaxationen i

Norder-Amtet. Khavn den 24. Septembr. 1803.

— Eentek. Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 914.

Ved at conferere de for Hunevatns, Skageljords og

Oefjords Sysseler indkomne Taxations-Prolocoller med

O Beskr. 25. Juli 1808.
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^803. de her ved Kammeret værende gamle Jordebogor, be-

24. Sfptbr. findes den ganile Landskyld med den nye efter Taxe-

rings-ProtocolIerne at staae i folgende Forhold:

QfCf/i 1 Hiinevatns Syssel var den gamle Dyrhed ca.

Hdr., allsaa Landskylden, den gamle, circa 347

Hdr., som evalueret til Penge a 4 Rd. 24 Sk. pr. Hdr.

belbber 1474 Rd. 72 Sk.

Den nye Dyrhed beløber ca. 3229

Hdr., og Landskylden deraf circa 206

Hdr., bestaaende i:

2 Hdr. i 1 Aars gi. Beder å 10 AL er

24Bedera1 Rd.32Sk. 32Rd. »^Sk.

112 Hdr. 80 Al. i 2 Aars Be-

der å 15 AL er 900%
Beder å 2 Rd 1800 — 32 -

52 Hdr. i Uld a 2 Pd. pr.

AL er 12640 AL a,8 Sk. 1040 — « -

2873 — 32 -

altsaa den nye hoiere end den gamle 1398 Rd. 56 Sk.

I Skaga fjords Syssel var den gamle Dyrbcd

circa 9966 Hdr., allsaa den gamle Landskyld ca. 498

Hdr., som a 4 Rd. 24 Sk. pr. Hdr. belober 2116 Rd. 48 Sk.

Den nye Dyrhed bel()ber ca. 4092
'

Hdr., og Landskylden deraf ca. 206 Hdr.

bestaaende i

:

4 Hdr. i 1 Aars Beder å 10 AL, er/i8

Beder å 1 Rd. 32 Sk. er 64 Rd.

42 Hdr. i 2 Aars Beder å 15 ^

AL, er 1 1 36 Beder å 2 Rd. 2272 —
eOHdr. iUIda2Pd. pr.ALer

14400 Pd. å 8 Sk 1200 -
3536 — -

altsaa overstiger den nye . . . 1419 Rd. 48 Sk.

I Oefjords Syssel: den gamle" Dyrhed ca. 9099

V
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Hdr., og Landskylden deraf ca. 500 Hdr., som å 4 Rd. 1803.

24 Sk. pr. Hdr. belober 2423 Rd. rrT'^
24. Septbr.

Den nye Dyrhed ca. 2761 Hdr., og Land-

skylden deraf 4 43 Hdr.:

lOoVo Hdr. i 4 Aars Beder a 40 AL, er 4266

Beder a \ Rd. 32 Sk. ...... 4688 Rd.

33'Ai Hdr. i Uld a 2 Pd. pr. ÅL, er

8040 Pd. a 8 Sk. 670 —
4 Hdr. i Fisk, 6 Vætter pr. Hdr. eller

4^2 Skpd., a 40 Rd. pr. Skpd. 60 -
'

2448 —
-altsaa den nye hoiere . . . 293 Rd.

[hvorom nærmere Oplysning forlanges af Commissionen,

i Anledning af, al den nye Taxation syntos uforholds-

mæssig lavt ansat i Oefjords Syssel]. Rentekammeret

den 24. Septbr. 4 803.

Rentekammer - Skrivelse til IVIatrikulerings- 24. septbr.

CoTnmissionen i Island, ang. Jordtaxationen i Gnld-

bringe Syssel. Khavn den 24. Septembr. 1803.
— Rentek Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 916.

Ved at igjennemgaae don indsendte Taxerings-

Prolocol for Guldbringe Syssel befindes Udfaldet at

blive saaledes:

Efter den gamle Jordebog var Dyrheden omtrent

2968 Hdr. 40 Al.

og Landskylden deraf altsaa omtrent 4 48 — 80 -—

Efter Taxerings-Protocollen udfalder del derimod

saaledes:

Dyrheden <286 Hdr. 24 Al.

og Landskylden ........ 68 — 47 —
Forsaavidt den gamle Landskyld har været Fride-

Landskyld, nu derimod ansat til Fiske-Skyld, kunde vel

siges, at ved de hoiere Priser, som Fiske-Landskylden

kan stige til, og forudsat at Fride-Landskylden svaredes
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1803. efter Landsviis i Penge, i det mindste ventes i Tiden mere

^^^"^^^J^
end Fride-Landskylden er formindsket; forsaavidt derimod

deli gamle Laiidskyld har været svaret med Fisk og saavidl

denne sVares med Fisk in natura, eller, som er det samme,

med de paa Fisken gjældende Priser, f. Ex paa Kongens

Gods ifolge kgl. aliern. Uesol. af 12. Juli 1783 [rctt. 13. Juni -

1787], kan det ikke andet end lede lil Sporgsmaal, om

ikke Taxerinuen er for lav for delte Svssel, fremfor de

(jvrjge Sysselei*, som til denne Tid er laxercde, hvor

Landskvlden ved de anfaune Ydelsers Speciers Beres-

ning fil Penge efter gangbare Priser saa anseelig stiger.

Til Exempel paa , hvor megqt Landskylden ved den

nye Taxering er falden, anmærkes: Efter Jordebogen

^ over Kongens Gods svares af Busthus og Fuglevig 18

Vætter Fisk i Landskyld, som er 3 Skpd., derimod ere

de ved Taxeringen kuns ansatte for 58 Al., som a 4

Pd. pr. Al. udgjcir 23:^ Pd. eller I4V2 Lpd., eller eva-

,
lueret til Penge, efter den gamle Ydelse, a 15 Rd. pr.

Skpd. = 45 Rd., men efter den nye 10 Rd. 88 Sk.

Bentekammeret den 24. Septbr. 1803.

1, oktbr, Cancellie - Skrivelse til Stiftanitmanden og

Bivskoppen over Island, ang. Uddelingen af de

til Præste-Enker bestemte Penge. Khavn den 1.

Oktobr. 1803. — Canc. K Departem. Brevb. 1803, Nr.

1344. '
,

P. M. Amtmanden over Nord- og Oster-Amtet i Island,

Stephan Thorarensen, har ved dette Collegium forespurgt,

om den ham fcir Nedlæggelsen af Hoiums Bispestol paa-

liggende Pligt, al deellage med Biskoppen i Heparti-

tionen af de 100 Rd., som Hans Maj* aarlig skjænker af

Postkassen til Underslottelse for de fattigste og mest

trængende Præste-Enker i dette Stift, nu efter bemeldte

Bispestols Ophævelse skal ophore og for Fremtiden til-

komme Stiftamtmanden. — I denne Anledning har man

under Dags Dato tilskrevet bemeldte Amtmand Thora-
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ronsen, at det fremdeics vil Lilkonime ham med Biskop-

pen over Skalliolls SUft, ligesom tilforn med daværende

Biskop over Ilolums Stifl, at deeltage i ommeldte For-

retninger. Hvilket man ikke har villet forbigane herved

tjenstligst al tilmelde lir. Sliftamtm" og D. Hoiærv. ti!

behagelig Efterretning. Det kgl. Danske Cancellie den

1. Oklbr. 1S03\ ^

1803.

1. Oktbr.

/ r

Cancellie-Skrivelse (il Amtmanden i Nord- og 1.5. oktbr.
•

Oster-Amlet, Stephan Thorarensen, ang, Forli-

gelses-Commissariers Befordring. Khavn den 15.

Oktobr. 1803. — Carx. 3. Departem. (Norske Jiistits-

Depait.) Brevb. 1803, Nr. 1414.

P. M. Foranlediset af den fra Hr. Amtmand hertil

indkomne Forestilling, om, at Omkostningerne lil de i

Island ansatte Forligeises- Commissariers Befordring til

det Sted, hvor Commissionen holdes, maatle, efter en

af vedkommentie Sysselmand forfallel, og af Amtman-

den approberet Begning betales af Bonderne i ethvert

Foriigelses-Distrikl, i Forhold til deres Tiende-Formue,

skulde man herved Ijcnsll. melde, at der i det om-

handlede 1'ilfælde bor forlioldes efter Forordn, af 20.
>

.lanuarii 1797, ang. Forligelses-lndretniiigen paa Landet

i Norge. Det kongelige Danske Cancellie den 15. Ok-

tobr. 1803.

Forordning ang. Oprettelsen af et Skatkam- 21. oktbr,

merfond. Frederiksberg den 21. Oktobr. 1803.

— Publiceret ved Landsoverretten i Island den G. August 1804

samt i SynodHlforsamlingen 180-1; jevnf. MinnisverS Ti'&indi

m, 265. Canc. 2. Depart. Kegistr. IV, 257 (1803, Nr. 1217).

') Canc. Skriv, af samme Indhold til Amtmanden over Nord-

og Oster-Amtet, Stephan Thorarensen. Canc. I. Depart.

Brevb. sst. Nr. 1250.
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1803. Original-Aftryk hos Schultz. Colleg. Tid. 1803, S. 689—695/

21. Oktbr. Qvart-For. for 18(»3, S. 146—150; Schou XIII, 687—f>91.

FoROKDNiNG aogfiaende ol Skiilkaminerfond . ind-

reltel med Hensvn lil Statens Forsvar oi; Sikkerhed.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at ligesom

Vi, i Betrai^tnini; af de hoie Priser, hvortil alle Ting

ere stegne, som udfordres til at oprelholde Statens

Styrke, Selvstændighed og Velfærd, have seet Os nød-

sagede til, uden at tabe af Sigle den mueligste Skaan-

somhed for Voré kjære og Iroe Undersaatler, at formere

Vor Kasses Intltægler vod nye Paabudde. i Forhold (il

Udgifterne, forsaavidt disse kunne bringes under Be-

regning; saa opfordrer og Pligt Os til, i dette samme

Oieniærke, at sorge for, a( de Midler altid haves tilrede,

som i overordentlige Tilfælde beh(3ves, naar Vi, lil Fæ-

drenelandets Betryggelse, maatte finde Os befoiede til

at foranstalte Rustninger til Lands eller Soes; da det

er Os niagtpaaliggende at dette maa kunne udfores,

uden at Slatsgjælden ved ethvert ^aadant Tilfælde skulde

foroges , eller den Orden , som er fastsat lil denne

Gjælds Afbelalini^, skulde forrykkes. Til den Ende have

Vi beslullel at oprette et Fond, der skal tjene til at be-

stride de Udgifter, som forf^faltle ved overordentlige

Ruslnincer: oii. naar disse ikke finde Sted, da voxe ved

sine bestemte Indtægter, samt imidlertid virke til at

oplive Penge- Omlobet og fremme Nalional-Vindskibelig-

heden. Dette Fond skal kaldes Skatkammer-Fond, og

Vi befale, at der, i Henseende til dets Indtægter, Ud-

gifter, Oiemed og Bestyrelse, skal forholdes paa folgende

Maade:

• 4) Skalkammerfondet skal være aldeles særskilt

, fra den almindelige Statskasse og have sine egne Ind-

' tægter og Udgifter, sin egen Bestyrelse og sil særskilte

Regnskabsvæsen. — 2) Til Indlægt for dette Fond be-

stemmes det aarlige Belcib af Forhcilelser paa visse Af-

gifter, som nærmere foreskrives ved de Anordninger,



FOH. OM Skatkamu£ufondet. 653 '

som Vi under denne Dags' Dato udslæde igjennem Vore 1803,

Gancellier, Vort Rentekammer og Vort General-Told- 21. Oktbr.

kammer. -- 3) Afgifteruo som forlioies, ere ftilgende:
^

'

— IjDeu ind- og iidgaaende Told (Kobbertolden i Norge

undtagen]; — - 2) De ind- og udgaaende Lastepenge,

ordinaire og extraordinaire ; — 3) Den extraordinaire

Afgift af ind- og udgaaende Varer; — 4) Afgifter af

fremmede kjoble Skibe; — o) Kjobstæds- og Land-Con-

sumtionen; — 6) Afgiften af stemplet Papir; — 7) De

,
Sportler eller Gebyrer, som, erlægges ved de kongelige

Gollegier, Ovrighederne og Retterne, og der beregnes

Vor Kasse til Indtægt; — 8) !)e ved Forordningerne af

\. Oktbr. og 15. Decbr. f. A., for Kongerigerne Danmark

og Norge, saiiit llorlugdommene, befalede Afgifter af

Jorder og Tiender. — 4) Af de under Nr. 1 til 7 (begge

inclusive) nævnte Afgifter skal, som ForhoielsCj erlægges

og for Skatkammerfondet beregnes ISV'i Procent eller

'i 2 Sk. pr, Rd., efter Afgifternes Belob. Af den under

Nr. 8 benævnte Afgift, i Danmark og Herlugdommene

25 Procent eller 24 Sk. pr. Rd., og i Norge det Halve.

— 5) Vi liave, ved Oi-dre til Vort Finants-CoUegium og

Over- Bank - Directionen , bestemt en vis Sum af Skat-

kammer-Fondel, der skal aarligen udredes som Tilskud

til de nationale Soldaters Douceurpenge, men iovrigt maa

Alt, hvad der indflyder i bemeldte Fond, til intet andet

Brug nogensinde anvendes, end til Bekostninger i over-

ordentlige Tilfælde, naar en Di^el af Vor Land- efler

Scimagt maatte sættes i Bevægelse, for at værne om

Fædrenelandels Sikkerhed og Fred ; altsaa forslaaes

ikke herunder de i Fredstider sædvanlige Samlinger

til Vaabenovelser, Fæstningers, Skandsers eller Defen-

sions-Værkers .\nlæg og Vedligeliohlelse, Flaadens Byg-

ningc, Arsenalernes Forsyning, hvortil So- og Land-*

Etaten have deres reglementerede Fond. Og Vi befale

herved, at de Mænd, til hvis Omhu Fondets Bestyrelse

betroes, skulle stedse vaage over og staae Os til Ansvar

for, at Fondel ikke til andet Brug nogensinde anvendes,

/
I

^
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1803.-^ end del, som her er bestemt. — 6) Xnar oa, forsaavidt

21. Oktbr. Skalkammer-Fondet i noget Aar har mindre Udgift end

Indtægt, skal det, der ikke bruges, opspares for den

folgende Tid. — 7] Hvad som saaledes spares, niaa,

saavidl Omstændighederne det tillade, gjcires rente-

bærende til Fondets Fordgelse, paa saadan Maade og

mod saadanne Sikkerheder, at det Udhiante i kort Tid,

naar det behoves, kan inddrages. — 8) Paa det at de

Summer, som gjores rentebærende, kunne i Udlaan gavne

de Dele af Staten, fra hvilke de ere ydede, og tillige,

i forncident Fald, være tilrede lii Udgifter, som maatlo

forefalde, og overalt være usaminenblandede med andre

Kasser, skal det, som lil Fondet indbetales fra Danmark,

deponeres i Species-Banken eijer Deposllo-Kassen i Kjb-

benhavn; (Jet fra Norge i bemeldte Bankes eller De-

posito- Kassens Laane-lnstilut i Christiania. Bergen og

Trondhjem; det fra Herlugdommene i Laane- Instilutel

i Altona, igjennem hvilke Instituter Udlaanene, efter

Forening imellem vedkommende Directioner, kunne skee

imod bankmæssige Sikkerheder. — 9) Dersom Fondet

skulde i visse Aar have flere Udgifter, end med dets

lObende Indlægter eller opsparede Summer kunde be-

strides, dn skal del være samme tilladt, al disponere

forud over saa meget, som Fondets Indlægter kunne

anslaaes at belijbe sii; lil i 2 Aar.- Paa de Summer,

som i bemeldte Tidsrum haves ivente, maå Over-Bank-

Directionen , efter Overlæg og Forening med Finants-

' Collegio, udstæde Anviisninger og Forskrivninger, med

eller uden Renler. Disse Anviisninger maae ikke ud-

stædes paa længere Tid end 24 Maanpder; de ^kulle

lyde paa Navn eller paa Ihændehaveren, og de udstæ-

' des hver Gang paa en af de kongelige Kasser, hvor

de lil de bestemte Terminer betales i Species, eller

Courant, ifolge deres Lydende. — 10) Renternes Beliib

skal ikke falde Skalkammer-Fondet lil Last. men udredes

af den almindelige Statskasse. — -11) Dersom det Uheld

indtræfTer, at Staten skulde geraade i virkelig Krig, da
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skal delte Fond forst bidrage til Omkoslningerne , for-

saavidl det kan ansees tilslrækkeligl. — 12) Beslyrelsen

over Skatkammer-Fondet fores, under Over-Bank-Uirec-

lionens Overopsigl, af en Administralion. som Vi dertil

udnævne. Over-Bank-Directioneii skal paasee, at Ind-

lægterne indkomme, og, efter de her foreskrevne Regler,

anvendes til deres Oiemed, og til intet andet, samt at

ordentligt Regnskab derover holdes. Aarligen skal Di- -

rectionen, ved Forestilling til Os, fremlægge General-

Balance over Indlægler og Udgifter, og derhos Forkla-

ring om Fondels Tilstand, med videre derhen librende.

- 13) Fondels Indlægter indfordros. af vedkommende

Oppeborselsbetjente paa ethvert 'Sted, og derover fcires

særskilt Hegnskab. — H) De nærmr-re Bestemmelsei'

og Forlioldsregler for Skatkammerfondets Bestyrelse og

sammes Regnskabsvæsen vjlle Vi ved særskilte Instruxer

igjennem vedkommende Departements foreskrive. Hvor-

efter de Vedkommende sig allerund. have at rette. Givet

paa Vort Slot Friderichsberg, den 2-1. Oktbr. 1803.

Forordning ang. Forhoielse af Sportler og2i.okti,i.

Gebyrer, til Indtægt for Skatkamraerfondet. Fre-

deriksberg den 21. Oktbr. 1803*. — PuhUceretved

Landsoverretten i Island den (>, August 1804, samt i Synodal-

forsamlingen 1804; jevnf. Minnisverb Tioindi III, 265. Canc,

2. Departem. Registrant IV, 257 (1803, Nr. 1218). Original-

Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. 1803, S. 695. Qvart-Forr. for

1803, S. U4; Schou XIII, 691.

I

FoROUBNiNG angaaende Forhciielse af '12*/*i Procent

paa de SporUer og Gebyrer, som beregnes den konge-

lige Ka's§e til Indtægt, ved Collegierne, Ovrighederne

og Retterne. -

'

Vi Christian den Syvende &c. G. V., al Vi, i

') Canc. Skriv. !9. Novembr. 1803; jevnf. Canc. Plak. 27.

Decbr. 1803.
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t

1803. Overeensstemmelse' med den 3. og 4. § i Vor Forord-

""^^J^ ning af Dags Dato, angaaende et Skatkammerfonds Op-

rettelse, til at bestride overordentlige Udgifter, i Til-

" fælde af, at Vor Krigsmagt maatte sættes i Bevægelse

for at værne om Fædrenelandets Fred og Sikkerhed,

herved anordne og befale, at der, som en Indtægts-

Green til bemeldte Fond, skal af alle Sportler og Ge-

. byrer, som erlægges ved Vore Collegier eller beregnes

Vor Kasse til Indlægt af Ovrighederne og Retterne, be-

tales i Forhoielse 1!2V^i Procent eller 12 Sk. af hver.

Rd. lovrigt ville Vi, al de vedkommende Embedsmænd

og Betjente skulle fore særkiit Regnskab over denne

forhdiede Afgift, som tilfalder Skalkunmier- Fondet, og

lager fra næste Aars 1. Januarii sin Begyndelse. Hvor-

efter de Vedkommende sig allerund. have at rette. Givet

pa.a Vort Slot Frederichsberg, den 21. Oktbr. 1803.
H

t ^ ^

"

Novbr. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

ang. den fremtidige Indretning af Tabellerne over

Copulerede, Fodte OgDode. Khavn den 5. Novbr.

1803. — Canc. I. Depart. Brevb. 1803, Nr. 1406 (blank i

Brevb.). Islandsk: kort Udtog i Minnisv. Ti&indi III, 266.
-

I

'

•i

' P. M. 1 Anledning af en fra Deres Hoiærv. hertil

indkommen Forespbrgsel af 24. Seplbr. i A., om de for

Kirkeanret paabudne Tabeller fremdeles b'6v affattes og

indsendes som hidindtil, eller, i Betragtning af de ved

Cancell. Skriv, af 14. Junii 1800 paabudne Civilaars-

Tabeller, herefter agtes som overflodige: skulde man,

til behagelig Efterretning og Bekjendtgjbrelse for Ved-

kommende, ikke undlade Ijenstl. at melde, at forbemehite

Efterretninger for Kirkeaaret ikke nu ere nbdvendige.

Det kg). Danske Gancellie den 5. Novbr. 1803,

Novbr. Plakat ang. nærmere Bestemmelser ved danske

Skibes Maal og Mærke. Frederiksberg den 9.
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Novbl\ 1803. — Emaneret igjennem General-Toldkam- 1803.

merct, men ikke publiceret i Island. — Original -Aftryk lios 9. Novbr.
^

Schultz.- Coll. Tid. 1803, S. 755-1757. Qvart-Forr. for 1803,
^

If'^
S. 157-158 5 Schou XIII, 697-698.

Vi Christian den Syvende &c. G. V. Til yder-

mere Beviis for, al de Skibe, der gaae i Fart som

danske. Eiendomme, virkeligen tilhore Vore Undersaatter,

forordne Vi herved om danske Skibes Maalebreve os

Mærker folgendc:

Saalænge et Skib eies af Nogen af Vore Under-

saatter, eller naar det ved Kjob og Salg gaaer imellem

Vore Undersaatter indbyrdes, maa dets Navn ikke for-

andres. — Ethvert Skib, som tilhcirer Nogen af Vore

Undersaatter, skal fra I. Januar 1804, naar det paa

den Tid er i nogen af Vore Rigers eller Hertugdommes

Havne, eller naar det fxirste Gang el'ter I. Januar 1804

indkommer til nogen Havn i Vore Riger eller Hertug-

domme, forsynes med nyt Maalebrev efter den For-

mular, Vi ti! dette Brug have bifaldet, eflerat de Ski-

bets Documenter^ som bevise, at det er indenlandsk!,

ere Skibsmaaleren foreviste. — Fra samme Tid og med

det samme det nye Maalebrev udstedes, skal Skibs-

bjeiken ved Stormasten, hvor Vort Navn-Cifre tillige-

med Skibets Læstetal er paabrændt, ogsaa paabrændes

det Mærke: DANSK ElENDOM. — Naar et saaledes

mærket Skib sælges til en Fremmed, skal Salget an-

meldes for vedkommende Ovrighed, om del sælges

inden Vore Staters Grændser, eller for nærmeste danske

Handels-Commissaire, Consul eller Vice-Consul, om det

sælges paa fremmed Sted. Denne lader sig ved Af-

hændelsen give Maalebrevet tilbage og foranstalter det

paabrændte Mærke udslettet, hvorefter Maalebrevet med

Paalegning om Udslettelsen indsendes til Vort General?

Toldkammer. - Paa Steder, hvor ingen dansk Hahdels-

Commissaire, Consul eller Vice-ConsuI maatte være i

Nærheden, skal Sælgeren lade sig give notarialt Beviis

1



658 Plak. ang. Skibes Maal og Mæhke

for Salget og for Mærkels Udslettelse, hvilke Beviser

tillicemed Maalehrevet han har at ,indsende til benævnte

Kamnier. — For Mangel af Beviis om Mærkets Udslet-

telse forfalder den Sælgende i en Mtdkt af 10 Rd. for

hver Læst, Skibet har været drSegtigt. — Hvorefter alle

Vedkommende kunne vide sig at rette. Givet paa Vort

Slot Frederiksberg, den 9. Novbr. 1803.

12. Novbr. Cancellie • Circulaire til samtlige Biskopper i

Norge, samt Biskoppen i Island^ ang. Underret-

ning om Blinde og Dovstumme. Khavn den

12. Novembr. 1803. — Canc. 3. Departem. [Norske

Justits-Departem.) Brevb. 1803, Nn i513. — Islandsk:

Rubrum i Miniiisverb Tibindi III, 266,

P. M. Da Gancelliet 5nsker at have en fuldslæn

dig og nSiagtig Efterretning om Antallet af samtlige

Blinde og Dovslumme i Hans Maj*' Riger og Lande, og

man ikke skjonner, at delle Oiemed kan opnaaes bedre,

end naar D. Hdiærv. vilde have Omsorg for, at med-

i'cilgende Schemata igjennem Provsterne kom til at cir-

culere imellem de i ethvert Provstie værende Sogne-

præster: saa skulde man tjénsll. udbede sig, at D.

Hdiærv. ville Iræffe denne Foranstaltning, og til den

- Ende sendes et tilstrækkeligt Antal af bemeldte Sche-

mata, hvilke behagcligen maalle tilbagesendes, naar

Vedkommende derpaa havde udfyldt del ledigværende

Rum. — Det kgl. Danske Cancellie den '

'12. Novembr,

1803 \

') Circulaire j^til Biskopperne i Danmark og Noige", d. 8.

Novbr., i 5. Departem. Brevb. 1803, Nr. 1695. - Ifdlge

Coll. Tid. 1803, S. 747, indeholdt det omsendte Schema

fdlgende 6 Rubrikker: 1) Navnet paa Herredet ogSognetj

2J fJavnene paa de Blinde og Dovstumme
j 3) hvad Alder

de have paa nærværende Tid : 4) om de have været blinde

eller døvstumme Ira Fddsclen ;
o) om Sygdom eller andre

tilfældige Omstændigheder have sat dem i denne Forfat-

ning; 6) Anmærkninger.
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Kongelig Resolution ang. Bemyndigelse for <803.

Rentekammeret at bevilge Mageskifter paa Jorde- le. Novbr.

gods. Frederiksberg den 16. Novbv. 1803. —
I Anlednmg af et ansOgt Magelæg af noget Bolscie Sognekald

i Throndhjems Stift tilhfirende Jordegods mod tvende Gaarde

i Romsdals Amt C^'orestilling 8. Novbr.). — Rentek. Norske

Relat. og Resol* Prot. 84, Nr. 156. — Uddrag,

Vi tillade allern., at den Bolsc3e Sognekald ....
beneficerede Part . . . maa magelægges ... — Derlios

bemyndige Vi allern. Vort Rentekammer til for Frem-

tiden,, uden foregaaende Forestilling, og ved simple

Kammer-Skrivelser, at bevilge Magelæg af de Embeds-

'mænd, beneficerede eller offentlige Stiftelser tilhbrende

Jorder mod Andre, dog at paa deslige Magelæg ind-

hentes Vores Approbation ved de sædvanlige Maaneds-

Forestillinger. — Friderichsberg Slot den 16. Novembr.

1803.

Reskript til det kgl. Sundheds -Collegium, is. Novbr.

ang. noiere Bestemmelse af sammes Forretninger

m. V. Frederiksberg den 18. Novbr. 1803\ —
Canc. 2. Departem. Registrant IV, 272 (1803, Nr. 13401.

Coll. Tid. 1803, S. 741-7435 Fogtm. VI. 12, 353-355.

Cancellie-Plakat ang. Hendommelse i Kjoben- 19. Novbr.

havns Tugthnus m. v. Khavn den 19. Novbr.

1803. — Denne Plakats fuldstændige Titel er: ,,Plakat

for Danmark , som bestemmer, at undvigte Slaver herefter

skulle hensættes i Rasp- eller .Tugthuset i Kjobenhavn, samt

at alle, som ellers skulle dommes til Tugthusstraf i Provind-

seme paa Livstid, skulle hendOmmes til Arbeide i Kjfibenhavns

Tugthuus". — Plakaten er, som dens Titel viser, kun udgivet

for Danmark og er ikke sendt til Island eller der publiceret.

Colleg. Tid. 1803, S. 740-741. Original-Aftryk hos Schultz.

Qvart-Forr. for 1803, S. 161 j Schou XIII, 700-701.

') ^'ee Reskr. 13. Mai 1803.

42»
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^803. Cancellie- Circnlaire til StifibefaJingsmanden

19. Novbr. over Island in. fl.\ ang. Beregningen af Forhoielse

i Sportler og Gebyrer til Skatkammerfondet.

Khavn den 19. Novembr. 1803. — Publiceret ved

Landsoverretten i Island den 6. August 1804, samt i Synodal-

tbrsamlingen 1804. Canc. 3. Depart. (Norske Justits-Depart.)

- Brevb. 1803, Nr. 1554.

P. M. Til fornoden Efterrelninii skulde man her-

ved Ijensll. tilmelde (Til.), at den Afgift, som ved den

Dem tilstillede Forordn, af 21. Oklbr, sidstl., ang. For-

hoielse af 12Va pCt. p'aa de Sportler og Gebyrer, som

beregnes den kgl. Kasse til Indtægt, ved Collegierne,

Ovrighederne og Retlerne, er befalet , vil blive at be-

regne fra Forordningens Publication , saafremt denne

ei kan skee for end efter I. Januar 1804. — Det kgl.

Danske Cancellie den 19. Novembr. 1803.

29. Novbr. Cancellie-Plakat ang. Tiendepenges Erlæggelse.

Khavn den 29. Novembr. 1803. — Publiceret ved

Landsoverretten i Island den 6. August 1804, og i Synodal-
'

forsamlingen i Reykjavik 1804. Canc. 3. Depart. Registn IV,

27b»' (1803, Nr. 13893. Original-Aftryk hos Schultz. CoU.Tid.

1803, S. 7fi9,' Qvart-Forr. for 1803, S. 212,- Sciiou XIII, 706.

Plakat, som bestemmer, naar Tiehdepenge, forsaa-

' vidt de tilfalde Hosbond eller Ovrighed, skal erlægges.

Hans Majestæt Kongen har under 18. denne Maaned

behaget allern. al resolvere:

jjAt Tiendepenge af Arve- eller andre Midler, for-

saavidl de tilfalde Hosbond eller Ovrighed, alene bcir

erlæaces under saadanne Omslændicheder, hvor £2ien-

sidig Ret til at fordre og gjensidig Pligt til at erlægge

' denne Afgift imellem Jurisdiclionerne kan finde Sted".

nemi. foruden Stiftbefalingsmanden: Amtmændene og Bi-

skoppen, samt Justitiarius og bvrige Tilforordnede i Lands-

overretten. r

1
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— Hvilken aller!i6ieste Resolution herved, fil alle Ved- 1803,

kommendes Efterretning, kundaiores. — Det kel. Danske ";r7r^
,

^ 29. Novbr.
Cancellie den 29. Novombr. 1803.

Cancellie-Plakat for Danmark og Norge, ang. i7. Decbr.

Opreisninger paa Politierets-Domme. Khavn den

17. JJeQbr. 1803, — Publiceret i Synodalforsamlingen

i Reykjavik 1804, men ikke ved Landsoverretten. IAaretl819
r

har dog denne Ret (i det Tilfælde bestaaende af overordent- -

'

lige Medlemn^er) bygget Åfviisningsdom i en Sag paa denne

Plakat (Canc. Skriv. 29. April 1820: Canc. 3. Depart. Brevb.

1820, Nr. 1826). Qvart-Forr. for 1803, S. 220. Schou XIII,

711. Coll. Tid. 1803, S. 817. — Islandsk: Rubr. i Minnis-

verb Ti&indi III, 266.

Plakat for Danmark og Norge, som bestemmer

Tiden, efter hvilken der ikke maa gives Opreisninger

paa Politierets-Domme ved forste Instants i Kjbbstæ-

derne og paa Landet.

Hans Majestæt Kongen har under 9. denne Maaaed

behaget allern. at resolvere:

(At der ikke maa gives Opreisninger paa Politierels.-

domrae ved forste Instants i Kjobstæderne og paa Lan-

det, efter 3 Maaneders Forlcib fra den Dag, de ere

afsagte". — Hvilken allerh, Resolulion herved, til alle

Vedkommendes Efterretning, kundgjores. — Det kgl.

Danske Cancellie den 17. December i 803.

i

Cancellie -Circnlaire til Stiftamtmanden og 20. Decbr.

Amtmændene i Island m. fl., ang. aarlige Ind-

beretninger om Medicinalvæsenet. Khavn den

20. Decbr. 1803 ^ — Cancell. 3. Departem. (Norske

Justits-Departem.) Brevb. 1803, Nr. 1748 (med Datum 24.

O Canc. Plak. 3. Marts 1807: Canc. Circ. 21. April 1818,

jevnf. Canc. Skriv. 14. Decbr. 1830. -
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4 803. DecbrO', jevnf. 2, Departem. Brevb. 1803, Nr. 2893, og 5.

20. Decbr. Departem. Brevb. 1803, Nr. 1967*. Coll. Tid. 1803, S. 826-

829; Fogtm. VI. 12, 388—390.

P. M. Ligesom det ved Forordn, af 17. April 1782

er paalagt samtlige Landphysici i Danmark, ulbrlovet

lil Collegium Medicuni, og fdlgelig nu lii Sundheds-

. Collegiefc, at gjbre noiaglig Indberetning, naar smitsomme

Sygdomme maatle udbryde i Rigets Provindser, samt

at have <3psyn med de Foranstaltninger, som maatte

træffes lil ^deslige Sygdommes Helbredelse og Stands-

ning: saa finder Canceiliet og, al det vilde ikke alene

være af yderste Vigtighed for del hele Borgersamfunds

Tryghed, og hver enkelt Families Beroligelse, men endog

' af stcirste Nytte for Lægekonsten og dens Dyrkere, al

Sundheds-Collegiet, som har Overopsynet med alle me-

dicinske og chirurgiske Foranstaltninger, aarligen gives

noiaglig Efterretning om Alt, hvad der angaaer den

offentlige Sundhedspleie , eller maatte Ijene til dennes

Befordring, for derved at sælles i Sland til al fore-

skrive de tjenligste Forholdsregler i de jevnligen her-

skende Sygdomme. Man skulle derfor i saa Henseende

Ijenslligst anmode (Til.) at paalægge de i Deres Distrikt

ansatte Landphysici, Distrikls-Chirurger og andre prak-

tiserende Læger, inden hvert Aars Udgang lil Dem at

indsende nciiaglige og fuldstændige Efterretninger om
de forskjellige Poster, som herneden blive at anfcire;

hvilke Indberetninger uopholdeiigen indsendes lil Sund-.

heds-CoIlegiet her i Staden, for derfra igjennem del

Danske Cancellie at vorde Hans Maj*, forelagte. — De

Poster, som fornemmelig, efter den af Sundheds-Colle-

giet derom gjorte Forestilling, bor komme i Betragtning,

ere, med Hensyn lil Medicinalvæsenel i Almindelighed,

fiilgende

:

'3 ogsaa til Stiftamtmænd, Amtmænd, Grever, Baroner og

Overberghauptmanden i Norge.
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1) Hvilke Sygdomme der have grasseret mest: i 803.

især Kopper, Fnat, venerisk Syge, og i Norge
^^^^JecbT

sygfi- — '2) Hvilke af disse der have haft deres Grund

enten i Fodemidlernes Beskaffenhed, eller i Mangel paa

' disse. — 3) Vaccinationens Fremgang. — 4) Mortalite-

ten, især of spæde Bdrn og Barselkoner. — 5) Indtrufne

ulykkelige Hændelser. — 6) Antallet paa de praktiserende

Læger og disses Vilkaar. — 7) De examinerede Gjorde-

modres Antal, Navne og Bopæle, saml deres Vilkaar.

—

8) Om der har været Anledning til at frembringe Klage

over Qvaksalverie.

Med Hensyn til Apothekervæsenel: i) Om ethvert

Steds Apolheker ere hensigtsmæssigen indrettede, og

om de vedligeholdes paa den lovbefalede Maade. —
2) Om de ere forsynede med det nddvendige og pas-

sende Forraad af gode og uforfalskede Varer. — 3) Om
disses Friser ere billige og overeensstemmende med

de kongelige Anordninger, — i) Naar den sidste Visi-

tation er afholdet i ethvert Apolhek, og hvorledes samme

er udfaldei. — 5) Naar den befalede aarlige Taxt er

sat; af hvilken en bekræftet Gjenpart indsendes til

Sundheds-Gollegiet. — 6j Om nogen Uberettiget tilbe-

reder, falholder eller handler med Apolhekervarer, og

hvorledes Saadanl bedst kan forebygges. — 7) Midlerne ^

til at forskaffe Apolhekerne i de mindre Stæder (hvor

^
endog uindskrænket Enehande] med Apothekervarer ei

kan ernære en Familie) det nddvendige Udkomme; og

endeh'g — 8) hvad en eller anden Apotheker under-

tiden ved Flid og Kundskaber har bidraget til Indu-

striens Fremme. — Det-kg[. Danske Canceilie den 20.

Decembr. 1803.

t

\

Canceilie -Plakat ang. Expeditioner igjennem 27. Decbr.

CoUegierne og sammes Indlosning. Khavn den
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\

803. 27. Decembr. 1803*. — Publiceret ved Landsoverretten

Decbr.
j Island 6. August 1803, samt i Synodalforsamlingen 1804

5

'"^'^^^jevnf. Minnisverb Ti&indi III, 266. Canc. 2. Depart. Registr.

lY, 300 (1803, Nr. 1523). Original -Aftryk hos Schultz.

- Colleg. Tid. for 1803, S. 838-839. Qvart-Forr. for 1803,

S. 225—226. Schou XIII, 715.

Plakat angaaende de herefter igjennem Collegierne

udfærdigende Rxpeditioner, og sammes Indlosning.

^
.
Hans Majestæt Kongen har ved Resolution af ^iS.

d. M, allern. befalet:

\) At fra 1. Januarii 180i intet stemplet Papir skal

bruges til de igjennem de kgl. Coilegier udfærdigende

Expeditioner. — 2) At Gebyrene for disse Expeditioner,

ibereunet de ved Forordn, af 21. Oktbr. d. A. befalede

Afgifter, i Fremtiden skulle erlægges efter den for et-

hvert Collegium nærmere bestemmende Sporlel-Taxl. —
3) At Enhver.' som herefter forundes noget Erabede,

skal være pligtig, forinden han tiltræder Embedets

Forretninaer 02 Indkomster, at indlose den for ham

dertil udfærdigede Bestalling, og forevise samme for

sin nærmeste Foresatte, og — 4) at dersom Nogen,

for hvem Bestalling, Bevilling eller anden Expedition

igjennem noget Collegium er udfærdiget, ikke indlbser

samme inden eet Aar fra Udstædelsens Dato, skal han

være Tiltale undergiven, til at betale Indlosnings - Ge-

byrene dobbelt. — Hvilket herved til alle^Vedkommen-

• des Efterretning; 012 allerund. Efterlevelse kundtijcires.

Det kgl. Danske Gancellie den 27. Decembr. 1803.

804. Kongelig Resolution ang. Expeditions-Gebyrer

Januar, yed Rentekammeret. Khavn 4, Januar 1804 —
I Rentek. Forestilling 27. Decbr. 1S03 foreslaaes, i Anledning

af den kgl. Resolution 23. Decbr. 1803, en Taxt for de Expe-

ditioner, som fra 1. Januar 1804 udfærdiges igjennem Rente-

kammeret, hvorefter der skulde betales:

^ /^^~-^—-~ 1 1 1 1 , _ , ,

^

O Canc. Circ. 21. April 1807.
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- Tiiani-
Exp C (litions-Gebyrer

Gebyrer til

Sportler Skatkiim-
morfonden

1^ y1KU. Kd. Sk. Kd. Sk.

jjesurtijuig paa et c^niDetie eiier

UllardClcei ^ SOIIl IlicCuOl Cl

itaiig 1 isic Cl- aiKieuiviasse lutj 216. 85 27. 11
odie ivlasse • • . \ CAOU 174'. 21 21. 75
<Kie — .... CA 152. 85 19. 11

OLC « • • 132. 16. 48
ULc • • « . o\} 110. 64 13. 80
#tie — ...» 89. 32 11. 16
ncie Cl. yne ividsse OU 68. •8. 48

-Dcftlciilirig pdd CL i!iiTiUcUc

uULli lirLlI^ j llVlb otidvcl

visfae sum uvisse inciKOin—

^LCl CJ LtLlliJUiC UVcl 1 iVlL*

n n 1 1 fr >-Y^^ ii 12. 85 1. 59
ue&tdiiing paa siigt et Hiin-

uccie j naar intiKoniSLern^

overstige JUii uti. aariigeHj
'

aiinuKonisterne Dctaiesmeci 11 12. 85 1. 59
Og sinen loi* nvert louenae -

luu ixQir. GCiovei rneti . . 1) 8. 85 1. 11

-cjtoKjociej TiaarivjouetSiininien
AH ^1 y J f\H 1 IB U #^ ' ti n

naar nen ueiouer

Ira 10 tu Kel- excl. . . 1. 75 21

na Æ3 tii ou — — . . 3. 53 43
ira OU tu ouu — — , , 12. 85 1. 59
iia otju iici. og cieiover lor

rip fhT't;fp KflO "RflLIC lUi ALL. IVLL« . « •
D 12. 85 59

og sicien lor ji> ei t louencie

luu i\(i. ticiOvcr meu . . I. 75 21

jiiTi uontrcict iiYon c(i er ue-

tinget aanig iiigiit , naar
acnne er unoer Jia- I n . 85 11

naar clen oelouer a(> Ka. tu
1 AA D/ll»- cx-vr/A hl1 1. 75

\

21

og naar cien oeiouer luurvu.

eller derover, da for hvert
1 Hl^ /lo 1 f\{\ P f\ 1. 75 n 21

Privilegier eller Friheder, som
/ 1 /^l i^l PC nnofpt Snf*ip)pf'

Lompagnie , r driiLipaiiL-
t\r w\ \^ ol 1 f T7'_nl 1i:^OC?l.'*lM pIIpTbKdUl ciier r rt:llcobKd.Uj cllCi

f*^T*nTi c c n f\it^'v\ Cl Cr A ITloruiiucb liUycll lUl Olj^ Ug

xirviiigerj ciLerwiu&iæiitiJjj"
n 25. 32 3. 16

Og til n 216. 85 27. 11

Et Reskript om Udbetaling

af fraværende Arvingers
Arvelodder til Forældre,

Bel6bct 1804.

af det 4. Januar.

Hele

Rd.

344
276
242
208
174Va
140'/j

106'A

14 V,

14 V

10

2
4

14 'A

14'

28 V2

244
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^804.
Tiinrn-

Expeditions-Gebyrer
•

4. Januar. * Gebyrer til iif det

penge SponlcT Skjitkam-
Hele

-

tf

Ed. KlL Ak, lUl. bk. Ild.

Bbrn eller Sridskende, eller
1

—

- /
om Eftergivelse af 6te og
JUUc 1 ctlgCj Ilclal JjclOUcL

er 50 Rdlr. eller 'derover

indtil 100 Rdlr 4. 4H ... 63 5
En Afskrift, det fdrste Ark
og siden ethvert af de andre

2. 64 ... 32 3
48 6 » . 3. 6.

Med Hensyn til de islandske Sopasser bemærkes, at efter

Plak. af 7. Marts 1787 bleve de udfærdigede paa stemplet Papir

til 4 Rd., men skulde i de forste 20 Aar indloses med 2 Rd.

Expcditions- Gebyr for hvert Pas.- Det stemplede Papir blev

derfor stedse udleveret gratis til disse Passer, men Expeditions-

Gebyrene bleve skjænkede Renteskriveren for det islandske

Comptoir, indtil 1. Oktbr. 1803, da en kgl. Resol. befalede,

at de skulde indflyde i Rentekammerets Sportelkasse. — Rentek.

Danske Relat. og Resol. Prot. 1804j A, Nr. 2j selve Resolu-

tionen i Norske Relat. og Resol. Prot. 1804, Nr. 2.

For Betalingen for danske og norske Kxpediiioner,

der fra 1. Januarii d. A. at regne udfærdiges igjennem

Vort Rentekammer, approbere Vi allern. i Eet og AU
den heri foreslagne Taxi. Dog bemyndige Vi Vort

Rentekammer til efter Omstændighederne i enkelte Til-

fælde al bevilge Moderation i Gebyrerne, lijvrigt ville

Vi, at Belalingon for islandske SSpasse, til hvilke, i

Overeensslemmelse med Vores Resolution af 23. i af-

vigte Maaned herefter ei bliver at bruge slemplet

Papir, skal forblive, som hidtil, 2 Rd. for hvert Pas,

indtil de den islandske Handel ved Plakat af i 8. Åuiz.

1786 bevilgede 20 Friheds-Aar ereiidlobne. efter hvil-

ken Tid Vi forbeholde Os nærmere at bestemme Be-

talingen for disse Passe. Og bevilge Vi allern., at de

Qvillancer, som herefter gjennem Vort Rentekammer

meddeles Vore Oppeborselsbeljente i Vore Riger Dan-

') see Canc. Plak. 27. Decbr. 1803.

t
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mark og Norge for aflagte Regnskaber, maae, hvad iSOi.

enten de underskrives af Os selv eller oe udfærdiges

af Renlekammeretj udleveres uden Betaling, ligesom Vi

og eftergive samtlige ved bemeldte Kammer henliggende

uindlbsle, alierede udfærdigede danske og norske Qvil-

tancers Indlosnings -Gebyrer, saa at ogsaa disse Qvit^

tancer kunne Vedkommende uden Betaling udleveres.

Kjobenhavn den 4. Januarir -1804.

Cancellie - Skrivelse til Stiftamtmanden og 25. Febr.

Biskoppen over Island, ang. Vedligeholdelsen af

Kirken paa Grimsey. Khavn den 25. Februar

1804. — Canc. i. Depait. Brevb. 1804, Nr. 262.

P. M. Fra det kongelige Rentekammer har dette

Collegrum under -13. Junii 1801 iraodtaget en Ansog-

ning, hvori Provsten i Oefjords Syssel Erlender Johnsen
r

anholder om en Understottelse af !20 a 30 Rd. til at

opbygge Grimsoe Kirke for m. v. — Man tilskrev i

denne Anledning den da constituerede Biskop Oiavsen,

for at erfare de nærmere Omstændigheder ved denne

Sag, og fra ham modlog man en Skrivelse^ hvori han

forklarede, at Oen Grimsci er henlagt under Klostrene

Modrevalle og Munchethveraa , der tilhore Kongen og

ere bortforpagtede, samt at begge Klostenie synes plig-

tige at opbygge Kirken, m. v. — Del kongelige Rente-

kammer, med hvilket Collegium man fandt sig foran-

lediget at correspondere om denne Sag, har herpaa

tilstillet Cancelliet Amtmand Thorarensens nærmere af-

givne Erklæring, hvoi'i han har oplyst: \] at Præste-

gaarden Midgård paa Grimso, hvor den omhandlede

Kirke i mange Aarhundrede har staaet, er et fuldkom-

men Beneficium, og det altsaa maa paaligge Præsten

paa Grims(3, som alle andre Beneficiarii, at vedligeholde,

samt, naar det behoves, opbygge Kirken ved Hjælp af

dens egne Indtægter, hvorfore ogsaa denne Forpligtelse
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1804. stedse skal væro bleven Præsterne paa Griniso ved

'^^^^^Y^v
^^""^^s Collationsbreve paalagte; — 2) at Klosterholderne

paa Modrevalle og Munkethveraa Klostere ikke i næst-

' afvigte 100 Aar have bidraget del mindste til at op-

bygge eller reparere Griniso Kirke ; — 3) at denne

Kirke i Aaret 1719 har.xværet opbyggel af den davæ-

rende Præst paa Oen, lir. .lohn llaldorsen, og folgelig

denne, ligesaa lidet som Præsterne i de senere Tider

paa Grimsc), har seet sig berettiget at paastaae Kloster-

holderne paa Modrevalle og Munkethveraa Klostere plig-

tige til at foranstalte bemeldte Kirke opbygt; — 4) at

Klosterholderne aldrig have oppebaaret det allermindste

af Grimso Kirkes aarlige Indkomster, men samme ere

stedse oppebaarne af Præsterne paa Grimso. — Da

man, efter disse Oplysninger, ikke finder, at det kan

paalægges de ommeldte Klostere, al bidrage lil Grimso

Kirkes Oj:)byggelse eller Vedligeholdelse, og Cancelliet

. iovrigt ikke veed noget Middel til at bevirke Provst

- Johnson den attraaede Understøttelse: saa har man

ikke villet undlade herom tjenstl. at meddele Hr. Stift-

amlm. og D. Hoiærv. Underretning, for behageligen at

tilkjendegives fornævnte Provst Johnson. Det kongelige

Danske Gancellie den 25. Febr. 1804.

9. Marts. KoDgelig Rcsolatioa ang. forskjellige Ud-

gifter af Finantskassen. Khavn den 9. Marts

1804. — I Finants-Coliegiets Forestilling 28. Febr. gjen-

nemgaaes de forskjellige siden-Il. Juni 1803 indkomne Forslag

og Ansftgningei; om nye aavlige Udgifter og Tillæg ni. v,
,
og

bemærkes da med Hensyn til de under Rentekammeret hen-

lagte Sager, om Planerne med Hensyn til Opmaalingen af Is-

lands Kyster og Havne , at det nnder denne Opmaalings

Iværksættelse er befundet, at dette Arbeide er saa vidtlbftigt,

at det ikke kan tilendebringes , naar ikke flere Opmaalere an-

tages, men Kammeret vidste ingen anden Udvei til at see den

derved opkommcnde forhniede Udgift udredet end ved .Tilskud
,

fra Kongens Kasse, hvorfor Finants-Collegium yttrer, at Nad-,
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veutligheden byder al oppebie en gunstigere Tidspunkt og ISO-i.

lade Opmaalingen indtil videre blive paa den hidtilværende -^^^^

-

Fod. — Finance-Collegii Forestillinger med derpaa faldne kgl, ^- ^^^ts.

Resolutioner fra Jan. til Juni 1804, Nr. 82. — Uddrag.

17) Del som til Opmaalingen af de islandske

Kysler og Havne, saaledes som den efter Vores paa

Rentekammerets allerund. Forestilling under 25. Fobr.

f. A. afgivne allern. Resolution er bestemtj udfordres

mere end den Sum af 1700 Rd. aarlig, som dertil af

Renterne af de islandske Gollectpenge bidrages, bliver,

som en overordentlig Udgift af Finanlskassen at udrede-,

— Kjobenhavn i det Geheime-Statsraad den 9.

Marlii 1804.

Cancellie- Skrivelse til Rentekammeret, ang. si. Marts.

Holum Bispestols Oplagspenge. Khavn den 31.

Marts I8O41. — Canc. 1. Depait. Brevb. 1804, Nr. 425.

Da Amtmand Thorarensen i vedlagte Skrivelse her-

til har indberettet , at han i den islandske Jordebogs-

kasse har indleveret 328 Rd. 71 Sk., som er de be- ^

holdne Indkomster af forrige IJolum Bispe-Mensalgods,

for det ti^edie'og sidste Vacance-Aar, saa skulde man

herved tjenstligst anmode det kongelige Rentekammer

at ville, ligesom forhen i lignende Tilfælde, behageligen

foranstalte, at vedkommende Stiftelse maalte godtgjores

4 pCt, Renter af berdrte Sum fra Indleveringens Dato.

Det kongelige Danske Cancellie den 31. Marlii ISOi'-'.

f

') Rentek. Skriv. 27. Marts og 7. August 1802.

•) Denne Canc, Skriv, er aufmt i Rentek. Isl. Journi 11, ^Nr.

43 som indkommen, men den sædvanlige Expedition til

Landfogden i Island findes ikke at være paafulgt, kun

findes bemærket paa den modsatte Side med Renteskrive-

rens Haand: ^^samles Fondet til Bedste'\ — Ifolge Amt-

mand Thorarensens Angivelse i en Memoire 24. Septbr.

1801, havde han i det Hele indbetalt i Jordebogskassen i
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*804. Rentekammer-Skrivelse til Amtmand L. Erich-

7. Apiiu sen, ang. Hoverie til Bessastad Gaard, m. v.

Khavn den 7. April 1804. — Rentek. isi. Copieb.

Litr. Æ, Nr. 1070.

Byfoged Frydensberg har hertil Kammeret indsendt

en Klage fra Almuen i Hauseslads.Sogn {rett. Thingsogn),

overnat dem paalægges som Pligt at fore Torv til Bes-

sestæd. — 1 den Anledning maa vi ved her indsiuUet

Gjenpart af Vor Skrivelse til Landfoged Skule Magnussen

af 19. April 1788 communicere Hr. Amtm., at denne Sag

er da saaledes afgjort, at der ikke havdes Noget imod,

at Indbyggerne forrettede dette Arbeide frivillig, men

at det ikke kunde paalægges dem som en Pligt, hvor-

ved det fremdeles vil have sit Forblivende. — lovrigt

communiceres Hr. Amtm. tillige, ved indsluttede Gjen-

part, hvad Byfoged Frydensberg er herfra tilskrevet, saavel

i den Anledning, som hans Forespbrgsel om, hvorvidt

han var pligtig til at tilsige Bbnderne til dette Arbeide.

Rentekammeret den 7. April 1804 V

2. Mai. Kongelig Resolution ang. Salget af Holum

Bispestols Gods, m. v. Khavn den 2. Mai 1804.

— Iftjlge kongelig Re^ol. 25. Septbr. 1801, meddeelt fra Canc.

13. Oktbr. s, A., beordrede Kammeret 18. Marts 1802 Matrlkel-

commissionen at begive sig til Nordlandet
,

og der , eft^r at

Island, som Holum Bispestols Oplagspenge, 4037 Rd. 15^730

Sk. , foruden en Obligation fra 1786, som Bispestolen

eiede, stor 50t) Rd.

I den paaberaabte Skriv. s. D. til Frydensberg af samme

Indhold tilfoies: (J(5vrigt kunne vi ikke undlade at an-

mærke, at Hr. Byfogden, forinden De have fremsendt

Almuens Klage her til Kammeret, burde tilstille Amtman-

den, som vedkommende Ovrighed, denne Klage, til hans

derom meddelende Erklæring, hvilket vi fremdeles maa i

alle forekommende Tilfælde anmode Dem om at iagttage."

Isl. Copieb. Litr. Æ, Nv. 1071.
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have modtaget Jordebagerne over det holumske Gods, som 1804.
agtedes afhændet, strax begynde Taxeringen. Efter Taxeringen 2. Mai.
skulde de tillige strax opraabe Jorderne til Auction. — Om —

^

Hasten 1802 modtog Kammeret Auctionsforretninger for Hunav.,

Skagafj. og Oefj. Sysseler^ men under 22. Juni 1803 meldte

Commissarierne, at de efter Overlæg indbyrdes og med Amt-
manden fandt det raadeligst ikke at reise til Norder -Syssel,

deels fordi Vinteren havde varet længe, deels fordi de havde

Efterretning om, ^^at de tvende foregaaende haarde "Vintre

. bavde tildeeis adelagt Nordre-Syssel," saa at man ikke kunde

vente antagelige Bud. Kammeret bifaldt dette, og da Tilstan-

den endnu i Aar ikke antoges at være forbedret, samt for at

faae Taxationen befordret, befalede Kammeret at i Aar skulde

Taxationen over Skaptafjelds Syssel fuldfores, men tilkommende

Aar skulde de gaae til Norder Syssel og Resten af Mule Sys-

sel, og med det samme sælge de derværende 28 af Bispesto-

lens Jorder. — Efter at Udfaldet af Auctioneme var meddeelt

Cancelhet 3. Mai f. A. „med den Bemærkning, at man ansaae

Budene i det Hele antagelige, samt at det, forsaavidt Budene

paa nogle Jorder ikke svarede fuldkommen til Værdien, var

dog ikke raadeligt at undtage -dem , da det ikke vilde svare

Regning at lade saadanne adspredte Jorder administrere." —
, Ved Skriv. 10. Marts 1804 yttrede CanceUiet, at det var af

samme Mening, og overdrog Kamni. at erhverve Kongens Appro-

bation. — Der var solgt af Holum Bispestols Gods 296 Jorder og

Parter, for ialt 56,996 Rd. 17 Sk. og Qvilder for 3865 Rd. 55 Sk.,

tilsammen for 60,661 Rd. 71 Sk. [Oeij. Syssel med As ibe-

regnet 14,086 Rd. 48 Sk. 5 Hunav. Syssel med Grund 10,940

Rd. 40 Sk. ogSkagatj. S. med Flugumyri 35,634 Rd. 79 Sk.].

De ((gjorte Bud ansloges 21,835 Rd. 20 Sk. haiere, end hvad

Jorderne efter den gamle Landskylds Værdie kunde evalueres

tilj og 4184 Rd. 9 Sk. haiere end efter den nye Matrikels Land-

skyld". ' Af de 296 Jorder vare 147 tilslagne Leilændinger^

') For at forstaae den eiendommelige Beregningsmaade, som

Rentekammeret i denne Periode lagde til Grund ved Af-

hændelsen af de oflentlige Godser i Island, maa man fast-

holde, at det stedse regner 1 Hdr. paa Landsviis i „Gam-
mel LandskykV for 4 Rd. 48 Sk. å 5 Rd. 60 Sk. pr. Hdr.,

men i ,^ny Landskyld" til 15 h 20 Rd. pr. Hdr. (i Forhold

til om Landskylden betaltes i Landproducter — i fribu —
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1804. GodtgjSrelsen for disse r 3 Aar, forsaavijt de ikke vare Jord-

2. Mai. eiere, belob 460 Rd. 31 Sk. aarlig, ialt for 3 Aar 1380 Rd.

93 Sk. j samt for Jordeiere, som vilde afhqpnde deres Jorder:

64 Rd. 48 Sk.
5
Kjbbesummer fra Leilændingerj hvorpaa gaves

Dilation, var for Jorder 25,889 Rd. og Qvilder 1306 Rd. 36 Sk.,

tilsammen 27,195 Rd. 36 Sk.; KjObesummer hos Premmede,

hvoraf Va strax skulde betales, var 31,107 Rd. 17 Sk. og Qvil-

der 2379 Rd. 21 Sk. — Nogle Bud troede Kammeret ikke at

burde indstille, nemlig: a) Kjobmand Thord Helgasons Bud
paa Rei()arå og Siglunes 944 Rd., Engimyri 333 Rd. og Spå-

konufell „den ubegribelig h«ie Summa 2331 Rd.", tilsammen

3618 Rd., men da hans Forfatning var bleven saa slet, at han

j^endog var undvigt af Landet", meentes rigtigst at udsætte

Approbationen, b) Med Hensyn til As (Bud 236 Rd.) havde

„Commissarierne ladet i Tvivl om den kunde henregnes til det

Gods, der skulde bortsælges"; Kammeret raadede derfor til at

oppebie Amtmandens Underretning, c) Med Hensyn til Kros-

sanes, fordi der var Trætte om Nonneholmen mellem Samtun

og Krossanes, og Forskjellen i Kjfibesummen, om Holmen reg-

nedes med eller ikke, var 43 Rd. ~ Commissionen havde fore-

slaaet til Sysselmands-Bolig i Hunavatns. Syssel Grund, Land-

skyld 2 Hdr. (= 9 Rd.), Bud 783 Rd., men da Skolen maatte

go'^lgj^^i'ps Renterne af Kjobesummen 31 Rd. 32 Sk. og Syssel-

manden ikke kunde paalægges mere end 9 Rd. , vilde

Kongens Kasse derved for det forste lide et aarligt Tab af

22 Rd. 32 Sk. , men man meente at indvinde dette ved de

egentlige Kongsjorders Salg, da man saa Kunde sælge den

Sysselmanden nu udlagte Jord. For Sysselmanden i Skagaljords

Syssel foreslaaes Flugumyri, Landskyld 3 Hdr. 67 Al. = 16

Rd. 'A Sk., Bud 750 Rd. og det netop af Leilændingen, Fjer-

dingschirurgus Ari Arason, der ogsaa skulde have Jord, og

havde sbgt derom 15. Septbr. f. A. Kammeret vilde derfor

oppebie Amtmandens Betænkning. — Med Hensyn til Incas-

sationen modte den Vanskelighed her, fremfor ved det skal-

eller med Fisk); af denne Beregningsmaade felger, at den

nye Ijandskyld synes saa meget hi5iere end den ældre, og

Salgene saa fordeelagtige, skjcindt man,_ ved at sammen-

ligne de virkelige Natural- Afgifter og disses daværende

Priser med Kjobesummerne finder, at Tabet ved Salget har

i Virkeligheden været fra 20 til 100 pro Cent.
\

\

I

\
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holtske Gods, at disse Egne vare saa langt fra Landfogden. -1804.

, Amtmanden havde den 14. Septbr. 1802 foreslaaet at Syssel- 2. Mai
mændene skulde incassere mod 2—4 pCt. Godtgjcirelse, og af-

^-^^—

^

lægge Regnskaber til Landfogden. Kammeret vilde havclncas-

sationen paalagt Amtmanden, saaledes at han kunde overdrage

den til Sysselmændene, eller hvem han viide, og at 2 pCt. af

Kjebesummer og Renter skulde anvendes tillncassationen 5 Amt-

manden skulde derpaa tilstille Landfogden Belobet. Den treaarige

Godtgjdrelse skulde kun gaae ud paa Landskylden, men ikke

paa Qvilderne. — Hvad endelig angaaer det Arrangement, der

bliver at ftiie over disse Indtægter, og hvad, samt hvorledes

samme blev at udbetale til Skoleindretningen, da mener Rente-

kammeret, at her, ligesom ved det skalholtske Godses Salg,

vilde blive at reglementere et aarligt Fond, svarende til Sko-

lens Forncidenheder paa den ene, og den kongelige Kasses

Skadeslbsholdelse paa den anden Side. Men ^^da der ikke,

fbrend Godset i det Hele er bortsolgt, kan gjbrcs sikker Be-

regning paa Indtægten", saa foreslaaes, at Kammeret autori-

seres til nærmere at afliandle denne Sag ved Correspondence '

med Cancelliét og Finance-Collegium (Forestill. 24. April). —
Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 85, Nr. 66.

Vi approbere aliern. de <'ed Auctionerne over FTo-

lunis Bispestols og Skoles, samt Bispe-Enkernes Lehns-

jorder i Oefjords, Flunevatns og Skagefjords Sysseler

skete hbiesteBud, af Belob ialt 51,952 Rd. 15 Sk., saml

3665 Rd. 55 Sk. for Qvilder, under de ved Auclionerne

bekjendlgjorle Gonditioner, dog med Undtagelse indtil

videre af Budene for Jorderne Reidaraa, Siglenes, Enge-

myre, Aas og Krossanes, i Oefjords Syssel, Grund og

Spakonufell i Hunavalns Syssel, samt Flugumyri, med"

Fossniyri. -Bygholl og Rettarholt, i Skagefjords Syssel.

Jorden Grund i Hunevatns Syssel overlade Vi aliern.

Sysselnicmden sammesteds til Brug og Beboelse, imod

at han deraf svarer den hidtil ydede Landskyld til Vores

Kasse, af hvilken derimod til den nye Skole-Indretning

i Island udredes Renten af den budue Kjdbesum 31 Rd.

32 Sk. — Og ville Vi, at Amtmanden skal fcire Hoved-

Conlo over Kjobesummernes og Renternes Betaling^ og

derfor aflægge Rigtighed efter de Forskrifter, som ham
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derom /ra Vort "Rentekammer nærmere nieddeltvs. Til

U<iairter ved Indfordriimen. med videre, kan udbetales

2 pro Cento af det indcasserede Beldb. — lovrigt har

Vort Hentekammer i sin Tid, naar det hele Gods er

solgt, at correspondere med Vort Danske Cancellie og

Vort Finance-Coilcgio, angaaende hvorledes, ligesom for

Reykjavigs Skole, kan bestemmes en reglementeret Fond

for fornævnte nye S^ole-lndretning, saaledes at samme

paa den ene Side kan blive tilstrækkelig til Indretnin-

gens fornodne Udgifter, og paa den anden Side ikke
I

blive til Tab eller Byrde for Vores Kasse. Kjobenhavn

den 2 Maji 1804 \

25. Mai. Reskript til det Danske Cancellie, ang. Læ-

rerne ved de lærde Skoler, deres Beskikkelse og

Befordring, m. v. Frederiksberg den 25. Mai

1804, — Meddeelt samtlige Biskopper i Danmark, Norye

og Island ved Cancellie Ciiculaire 9. J\mi 1804 (nedenfor).

For Island har dog delte Reskript ikke haft nogen praktisk

Indflydelse af Betydenhed. Canc. I. Departem. Registr. II,

301 (1804, Nr. 698> Fogtm. VI. 12, 543-545.

Christian den Syvende <&c. V. S. B, Vi give eder

hermed tilkjende, at Vi. i Anledning af et Os allerund.

forelagt Forslag fra Coaunissionen for Universitetet

og de lærde' Skoler, samt efier de Os allerund. fore-

, ' dragne Omstændigheder, allern. ville have fastsat og

anordnet Følgende, hvorom Vi under D. D. ligeledes

h^ive re;pcnberel den kongelige Gommission for Univer-

sitetet og de lærde Skoler: ,

i) Naar Candidater i Theologien, der ved • deres

Embeds-Examen have erholdel den ftirste Charakteer,

hlive ansatte som Lærere ved en af de oflentlige Sko-

'3 Conimunication til Amtmand Stephan Thorarensen, med ud-

ftirligere Forholdsregler angaaende Indbetalingen af Kjdbe-

summer og Renter m. v. i Rentek. Skriv, 14 Mai 1804

(Rentek. Isl. Copieb. Litr, Æ, Nr. IIOSJ ;
ligeledes til Canc.

Ted Rentek. Skriv. ITj. Mai s. A. (Copieb. sst. Nr. 1106).

r
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ler, da skal deres Ansættelse agles lige med deres 1804.

Indtrædelse i saadanl et Præslckald, som de efter Uni- 25. Mai.
*

versitetels nyeste Fundats af 7. Maji 1788, IV. Cap. §
'"^^ '

. 13, ere berettigede at soge, og dersom deres Ansøg-

ninger om geistlige Embeder siden ledsages med be-

rommelige Vidnesbyrd af den Skoles Foresatte, ved

hvilken de Ijene, skulle ide, under iiivrigt lige Omstæn-

digheder, komme i fortrinlig Betragtning fremfor saa-

danne Anstigende, der, skjondt med samme Charakteer

^ til deres Embeds -Examen , enten ikke ere befordrede

til Præslekald, eller ikke have tjent saa længe i samme,

som hine i deres Skole-Embeder. — 2) Det skal staae
H

aabent for Alle med den fdrsle Charakteer forsynede,

og især de ved Udmærkelse* anbefalede theologiske

Candidater, der ville bestemme sig til Underviisning i

de lærde Skoler, og dei^ed tillige bane sig Vei til en

tidligere geistlig Befordring, uden Betaling paa det pæ-

dagogiske Seminarium at besoge Forelæsningerne over

Pædagogik, almindelig og special Metliodik\ saavel som

og de ældre og nyere Sprog, om de end ikke onske

at optages blandt de egentlige Alumner paa Seminariet.

— 3) Forend de kunne vente at ansætles ved de lærde

Skoler, skal det fordres af dem som en væsentlig Be

tingeise, at aflægge skriftlige og mundtlige Prover paa

deres lærde Sprogkundskaber og Duelighed til offenLlig

Skole -Underviisning; og ville Vi, at en Examens-Com-

mission, bestaaende af faste eller aarligen afvexiende

Medlemmer, til dette Oiemed skulle nedsættes —
. 4) Isledelfor den sædvanlige Benævnelse af Horer,

skulle disse Lærere i Fremtiden kaldes Adjunkter. —
6) Naar Vac^nce indtræflTer ved de hidtil saakaldte

Horerpladser, skal det paaligge Vedkommende, saavidt

mueligt, at sorge for, at disse Lære-Embeder befries

for Alt det, der kunde være deres egentlige Bestem-

melse til Hinder, eller gjore Indkomsternes Hævelse

ubehagelig og besværende, og al indkomme med dertil

*) saal. Concept. over Linien 5 „Pædagogik" harBievb. ogFogtm.
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sigtende Forslag til Vor allern. Bedommelse og Appro-

baiion. - 6) Ifald en saadan Lærers Lonning, fri Bolig

i Skolebygningen iberegnet, ikke skulde belobe sig til

fulde 300 Rd., og det, der manglede i denne Summa,

ikke kunde anskaffes af Skolens egae T^Iidler, skal Sup-

plementet tages af Indlæglernes Overskud i en anden

af Landels Skoler, som Vi allern. maatle finde for godt,

med eller uden Betingelse af Erstatning, i Fremtiden

at paalægge delle Bidrag, saa længe indtil Skolens.Fond

kan formaae at udrede samme. — 7) Ved forefaldende

Vacancer i disse Lære-Embeder ved de endnu ikke

forbedrede lærde Skoler have Reclorerne al udbede

sig af Patronalel for Universitetet i Vor kgl. Residents-

stad Kjbbenliavn en Angivelse af de med forncidne

Egenskaber forsynede Gandidaler til Skole-Embeder, og

derpaa at foreslaae af disse efter bedste Overbeviisning 3

éller flere Subjecter for vedkommende Biskop ; denne skal

derefter indsende sit Forslag, ledsaget med sin Betænk-

ning, eiler med særdeles Anbefaling af een af Candi-

daterne, til Vort Danske Cancellie, Li! allerund. Fore-

.. stilling, og, efter at være^ bleven underrettet om Vor

allern. Resolution, skal Biskoppen bekjendtgjore den for

Vedkommende, og foranstalte den nye Lærers Indsæt-

telse af Rector, efter hidtil brugelig Maade. Derefter

I eder allerund. have at rette. Befalende &c. Frede-

riksberg Slot den 25. Maji 1804 ^ ^
.

25. Mai. Kongelig Resolution ang. Islands Fritagelse for

Stemplet - Papir. Frederiksberg 25. Mai 1804.

— [Rentek Forestill. 15. Mai). — Rentek. Danske Relat. og

Resol. Prot. 1804, Litr. Å, Nr. 136; Resolutionen alene i Norske

Relat. og Resol. Prot. 85, Nr. 76. — Uddrag.

Indbeineldte Udkast til en Forordning om det

') Reskr. s. D. af samme Indhold til Commissionen for Uni-

versitetet og .de lærde Skoler, Cauc. 1. Departem. Registr,

sst, Nr. 699,
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stemplede Papirs Brug i Vore Riger Danmark og Norge, 1804.

saavel som de deri aftrykte nye Stempler til det slemp- ^^T^CT*".

lede Papir, finde Vort allern. Bifald; og have Vi under-

skrevet den efter delte Udkast opsatte Forordning, hvil-

ken ic5vrigt el bliver at bekjendtgjore i Finmarkens

Fogderie, Island, Færoerne og Grdnland, da Vi indtil

videre ei vifle have. stemplet Papirs Brug paabudet i

~

,

disse Lande. , . ... . Friderichsberg den 25. JMaji 4 804.

Gancellie - Circulaire til samtlige Biskopper i 9. Juni.

Danmark, Norge og Island, ang. Lasrerne ved
^

de lærde Skoler. Khavn den 9. Juni 1804. —
Canc- 1. Departem. Brevbog 1804, Nr, 845.

P. M. I Anledning af en Forestilling fra den kgl.

Commission for Universitetel ou de lærde Skoler, an-

gaaende de .mest passende Foranstallninger til hensigts-

mæssigen at besælle de saakaldte Fibrerpladser i de

lærde Skoler , hvori den nye allern. approberede Re- ,

form endnu ikke er bleven indfort, har Hans Maj* under

25. f. M.- allern. nieddeelt Cancelliel en saadan Ordre,

som behageligen vil erfares af indslullede Gjenpart\

hvilken man herved tjenstlig skulde meddele D. Hoiærv.

lil behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for

de Vedkommende. Det kongelige Danske Gancellie den

9. Juni 1804.

Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi- 30. juni

skoppen over Island
^

ang. Godtgjorelse for eil

Kirkes Gjæld til Beneficiarins. Khavn den 30.

Juni 1804. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1804, Nr. 982.

P. M. Præsten til Barde Præstekald i Island, John

Johnsen, har i en hertil indgiven Ansogning anlioldt

') see ovenfor S. 674 —676.
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<804. om, at blive godtgjort de af ham paa Hvanncires Kirke-

rjr^"^ bygning udi Siglefjord anvendte Bekostninger 62 Ud.

70 Sk. , hvilke Kirken ikke formnaer at udrede. — Da

Deres Hoiærv. har erklæret Ansogningen for bilh'g og

vel grundet, samt derhos, til at afholde Bestridelsen af

Godtgjcirelsen, foreslaaet, at den ved kgl. Reskript af

2. Januarii 1801 nedlagte og bortsælgende Videmyres

Kirkes Belob maatte skjænkes Præsten til forbemeldte

Gjælds Afbetaling, og hvis den bortsolgte Kirkes Værdie

ikke skulde forslaae dertil, det Ovrige da maatte godt-

gjcires af bemeldte Kirkes Portion, hvilken tilligemed Be-

løbet af den bortsælgende Videmyres Kirke ved fornævnte

.Reskript er befalet at skulle henlægges tii en ejler an-

' den fattig Kirke i Siftet: — saa skulde man herved

tjenstlig tilmelde Hr. Sliftamlm. og D. Hciiærv. , at Can-

celliet efter Omstændighederne bifalder dette Deres

Hoiærv." Forslag. Det kongelige Danske Cancellie den

30. Junii 1804.

I

20. JuU. Reskript til Biskoppen over Island, ang.

Anvendelse af Inventariipenge tilhorende Sondum

Kirke. Khavn den 20. Juli 1804. - Canc. i.

Depart. Registr. II, 319^ Nr. 775J. Fogtm. VI. 12, 592.

Christian den Syvende &c. V. G. Da Præsten til

SOndums og Roins Menigheder udi Vort Land Island,

Markus Eyolvsen, for Os allerund. haver andraget, at

Sondum Kirke ved Gaardenes Hoikedals Haukadals]

og Medaldals Henlæggelse under samme, hvilkel Vi

under 25. Junii 1802 allern. have bevilget, nu befindes

at være foi^ liden til, efter dens nærværende Indret-

ning, at kunne rumme det derved foriigede Sognefolk,

og at det derfor er anseet u5dvendigt, at Loft bliver

lagt over Tværbjælkerne udi en Deel af Huset, hvorpaa

en Deel af Menigheden kunde finde Plads under Guds-

tjenesten: — saa give Vi dig hermed tilkjende, at Vi,

efter hans derhos allerund. gjorte Ansogning, samt din
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herover afgivne Erklæring, allern. ville have bevilget 1804,

og tilladt, at fornævnte Præst Markus Evolvsen maa an- '^r—CTT"
* 20. Juli«

vende Værdien af de tvende efter vedkommende Biskops

Tilladelse under 20. April 1797 fra Præslekaldet borl-

solgVe Invenlarii-Qvilder, for al anskaffe et Loft eller

Pulpitur i bemeldte Sondum Kirke. — Derefter du dis

ailerund. haver at rette, og Vedkommende Saadant fil

Efterretning at tilkjcndegive. Befalende Ae. Kjbbenhavn

den 20. Julii 1804. [ad mandalum].

Gancellie - Skrivelse til Stiftbefalingsmanden 21. Juii.

over Island, ang. Foranstaltninger imod smit-

somme Sygdommes Udbredelse. Khavn den 21.

Juli 1804. — Canc. 3. Departem. (_Norske Justits-Depart.)

Brevb. 1804, Nr. 1119.
s.

P. M. Efter at have corresponderet med det kgl.

Sundheds-Collegium i Anledning af den paa Island ud-

brudte epitlenjiske Sygdom, skulde man Ijenstl. anmode

Hr. Stiftbefalingsm., at De behageligen ville drage Om-
,

sorg for, at der uopholdeligen tages de Forholdsregler,

som maatte ansees mest tjenlige til at forhindre Syg-

dommens Udbredeise, og ville De icivrigt, efter Overlæg

med Landphysikus, til Cancelliet indkomme^ med For-

slag ti! en for Island almindelig Anordning til for Frem-

tiden at hindre smitsomme Sygdommes videre Udbre-

delse, hvorved der tillige maatte tages Hensyn til de

af delte Slags for Danmark og Norge gjokknde Anord-

ninger, der maatte ansees for at være anvendelige paa

Island efter Localiteten, Det kongelige Danske Gancellie .

den 21. .hilii 1804.'

Gancellie Plakat ang. Borgere som erholde 27 mi.

kongeligt Embede. Khavn den 27. Juli 1804.

— Publiceret ved Landsoverretten i Island den 4. Marts 1805,

r
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. 1804. Original-Afti^k hos Schultz. Coll. Tid. 1804, S. 597. Qvart-

Forr, 1804, S. 171—172: Schou XIV, 152.
.27. Juli.

Plakat ang. at de Borgere, som forundes kongelige

Embeder, skulle fritages for borgerlige Ombudde.

Under 20. d. M. har det behaget Hans Maj. pflern,

at befale: (,Åt enhver Borger, som benaades med noget

kongeligt Embede, civilt eller mililairt, og som derhos

lillades at forlsælie sin borgerlige Næring, skal være

fritagen for alle borgerh'ge Ombudde." — Hvilket her-

ved, til alle Vedkommendes Efterretning og alierund.

Efterlevelse, bekjendtgjores. Det kgl. Danske Cancelh'e,

den 27. Julii 1804.

18. Septbr. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Organisationen af den

lærde Skole. Khavn den 18. Septbr. 1804. —
Canc. 1. Departem. Brevb. 1804, Nr. 1398. L. Engelstofts

Universitets- og Skole-ÅTinaler 1813, S. 200—201.

P. M. Af D. Hoiærv.* hertil indgivne Beretning

har Gancélliet erfaret, at Underviisningen i Reykevig

Skole, formedélsl Skolebygningens aldeles forfaldne For-

fatning, ganske var ophort ved Slutningen af Marts- *

Maaned d. A.; man ansaae det altsaa nodvendigt, at

nogle hurtige Foranstaltninger, uden al de foreslagne

nye Indretninger til Skolevæsenets Forbedring i Island

bleve tabte af Sigte, maatte foies, for at opretholde

det lærde Skolevæsen, indtil ommeldte nye Indretning

kunde bringes i Udforelse. — Efter at Gancélliet Lil

delte Oiemed havde indhentet den angaaende Univer-

sitetet, og de lærde Skoler nedsatte kongehge Commis-

siens Betænkning over noglo Poster, som af dette Col-

legium i denne Henseende bleve bragte i Forslag, er

denne Sag herigjennem allcrund. foredraget H. Maj*. —
^ Allerhciislsamme har derpaa under 14. d. M. alleni.

behaget at resolvere:

,(1) Stiftamtmanden og Biskoppen bemyndiges allern.
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til, da Skolebygningen i Reykevig er ubeboelig, at leie 1804,

et bekvemt Locale til at holde Skoie i, samt at tillægge 18. Septbr,

de trængende Disciple ved Reykevig Skole saa meget

mere i Stipendium eller Almisse, som Savnet af Bolig

f ^
og Ophold i Skolebygningen kunde beregnes til; saml,

^ i Tilfælde af at inlet saadant Locale var at faae til Leie,

da at foranstalte Skolebygningens mest fornødne Repa-

rationer, saafremt disse, uden at foranledige altfor be-

tydelige Omkostninger, kuqde foretages. — 2) De con-

stituerede Lærere, ved Reykevig Latinskole tilstaaes

aliern. en saadan Forandring i deres Kaar, al den forste

erholder iall 250 Rd., den anden 200 Rd. oa den tredie

150 Rd. aarlig Lon, som skal (age sin Begyndelse med

\. Januar indeværende Aar, og vedvare saa længe, som

deres Tjenestetid ved Skolen varer. — 3) De Bekost-

ninger, som samtlige disse Foranstallninger maatte for-

dre, maae udredes af Holum Bispestols og Skoles

Jordegodses Indkomster, og af Renlerne af de derfor

indkomne Kjobesummer, forsaavidt Reykevig Skoles

Indkomster ikke dertil ere tilstrækkelige".

Ved tjensll. at tilmelde Hr. Stiftamtm. og D. H5iærv.

disse kgl. Resolutioner til behagelig Efterretning og videre

Foranstaltning, skulde man, med Hensyn til, at det mueligen

kunde findes betænkeligt at opfore en ny Skolebygning

i Reykevig, tillige anmode Dem, saasnart mueligt, at

bringe eet eller flere Steder i Forslag, hvor en lærd

Skole for hele Island bekvemmeligst kunde anlægges,

og derved tillige al opgive de Mangler eller Fordele,

som maatte være ved ethvert af de foreslagne Steder.

.Del k^l. Danske' Cancellie den 18. Seplbr. 1804^

\t
~ '3 s. D. Canc. Skriv, til den kgL Commission ang. Univer-

sitetet og de lærde Skoler, hvorved samme Resolution

communiceres
,
og samtlige Documenter betrætfende den

islandske Skolesag tilstilles den, med Anmodning om at

meddele Betænkning om Sagen i det Hele. — Cancell.

* 1. Depart. Brevb. 1804, Nr. 1393.
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1804, Rentekammer -Skrivelse til Lieutenanterne v.

ii2. Septi)r. Olscii, Wetleseii og Frisak, aiig. Undersøgelse

af Mineralier, Svovelminer m. v. i Island. Khavn

den 22. Septbr. 1804. — isi. Copieb. Litr. æ, Nr. -

1183.

Ligesom vi ikke paatvivle, al de Hrr. Officerer jo

i Almindelighed lade sig være angelegen at lægge Mærke

til, hvad Mineralia m. v. der maalte forefindes i Island,

saa maa vi i Særdeleshed anmode Dem om, at ville

efterscige, hvor der gives Svovelminer, undersoge deres,

saavel de allerede bekjendles som endnu ubekjendtes

Tilstand, og derom indgive Beretning, med Betænkning

om, hvad der kunde være at iværksætte til sammes

fordeelagligsle Drift eller Conservation. Rentekammeret

, den 22. Septbr. 1804.

25. septhr. Rentekammcr-Skrivelse til Landphysikus Th.
^

Klog, ang. Anskaffelse af chimrgiske Instrumen-

ter. Khavn den 25, Septbr. 1804. — At ham tii-

staaes af den kgl. Kasse £0 Ed. til Anskaffelse af chirurgiske

Instrumenter, ^(hvorimod de anskaffede Instrumenter forblive

som Inventarium ved Embedet". — Rcntek. Isl. Copieb. Litr.

Æ, Nr. 11 SO.
I

IS. oktbr. Rentekammer-Skrivelse lil Finantskasse-Di-

rectionen, ang. Rentebetaling af Oplagspenge fra

Holnm. Khavn den 13. Oktobr. 1804. —
At foranstalte udbetalt efter Ånviisning fra Biskop Vidalin i

Island til Handelshuset Nicolai Nissen & Comp. et Belbb af

SOO Rd., som var 15 Aars Rente, til 11. Decbr. 1804, af de

600 Rd., som af afg. Biskop Arne Thorarensen er af Holum

Bispestols publique og Aabods-Penge indbetalte i den kongel.

Kasse. — Rentek. Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 1212

.

O Ved Skriv, af 27. August 1805 (Copieb. Litr. Æ, Nr.l5243

, anmodes Finantskasse-Directionen om at udbetale, efter
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Plakat ang. Oprettelse af en Direction for l^o^-

ftvarantainevæsenet. Frederiksberg 19. Oktol)r.l9roktbr.

1804'. — Dette Lovbud, hvis fuldstændige Titel er:

1 ak a t
,
angaacnde Oprettelsen af en Direction for Qvarantaine-

Foranstaltningerne i Danmark, Norge og Hertugdommene", er

bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1805, men
ikke ved Landsovcrretten. Canc. 2. Depart. Registr. V, 244>

(1804, Nr. 1191); Coll. Tid. 1804, S. 673 -675. Onginal-

Aftryk hos Schultz. Qvart-Fovr. for 1804, S. 192-1935 Schou

XIV, 171— 172. — Ved Reskr. af s. D. beordres Kammerherre

Bille, Conferentsraad O. Malling, Etatsraaderne Cold, Lange

og Janssen, General- Adjutant v. Kirchhofl' og Assessor v.

Schmidt-Fhiseldech til at indtræde i den nævnte Direction for

Quarantainevæsenet. Canc. 2. Depart. Registr. V, 244''-245
. .

L1804, Nr. 1192); Coll. Tid. 1804, S. 682^ Fogtm. VI. 12,

685—686.

Forordning angaaende Umyndiges Gjeldsbreve. ^e. oktbr.

Frederiksberg den 26. Oktobr, 1804*. — Denne

Forordning, hvis fuldstændige Titel er: ,,Fo rordning, ang. .

hvad der herefter bor iagttages ved Gjeldsbreve, som udstedes

af dem, der ikke ere fuldmyndige" — er bekjendtgjort i Syno-

dalforsamlingen i Reykjavik 1805, men derimod ikke ved Lande-

overreLten; den er ei heller bleven anseet gjeldende i Island

og ikke anvendt der, see M. Stephensen Commentatio de le-

gibus &c. S. 150-151. — For. 24. April 1839, hvorved be-

meldte Forordn, ophæves, var afRegjeringenforelagt til eventuel

Udvidelse til Island, og anbefalet dertil af den i 1838 nedsatte

Commission af islandske Embedsmænd (Ti'&indi fra nefndar-

fundum islenzkra embættismanna 1841, S. 129), men fraraadet

af Althinget 1845 (Ti&indi fra Al{)mgi Islendfnga. 1845, S. 391},

Biskop Vidalins Anviisning, eet Aars Rente af ovennævnte

. Capital, 20 Rd. (Communication til Amtmand Thoraren-

sen og til Biskop Vidalin s. D. Copieb. sst. Nr. 1525—
• 1526).

'3 Plak. 8. Mai 1816;- ophævet ved Plak. 22. Juli 1848.

^3 Canc. Plak. 14. Decbr. 1804.
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1804. og som/Ff)lge deraf ikke udvidet — Canc. 2. Depart. Registr.

V, 254* OSOi, Nr. 1241). Original-Aftr}^k hos Schultz. Coll.

26.. Oktbr. jid. 1804, S. 6S9-693j Qvait-Fori. for 1804, S. 196-199;

Schou XIV, 174-176.

2. Novbr. Reskript til Jastidarius i Holesterel, Con-

ferentsraad Colbjfli nsen, ang. Contingent til Vagten

i Hoiesteret. Frederiksberg 2. Novbr. 1804.

—

Canc. 2. Depaitem. Registr. V, 261 (1804, Nr. 1274) med ^

urigtigt Datum 9. Novbr. 1804; Fogtm. VI. 12, 709-710.

Christian den Syvende <&c. V. S. B. Da du i et

Promem. til Vorl Danske Cancellie, soui Os allerund.

er bleven foredragen, har forestillet, at den Contingent,

som Underofficererne ved Vor Livgarde lil Fods, ifolge

Reskr. af 7. Marlii 1755, erholde for den Opvartning

og Vagt, de gjore i Vor Hoiesteret, er, i Forbold til

deres Tjeneste og -det Antal Personer, mellem hvilke

denne Contingent bliver deell, meget ubetydelig, og du

derhos haver indstilt, at den Beliinning, som er tillagt

bemeldte UnderofOcerer for deres Opvartning og Vagt

i Hoiesteret, maatte blive forhciiet: — saa give Vi dig

hermed lilkjende, at Vi allernaad. ville have fastsat, at

' fornævnte Contingent til Underofficererne ved Vor Liv-

garde lil Fods, hvilken Vi ved Reskr. af 7. Novbr. 1800

have befalet al skal udredes af den eller de tabende

Parter, og ikke som tilforn af den vindende Part, m. v.,

skal forhoie» lil 5 Rd. for hver Civil-Sag» som paakjen-

des i Vor Hoiesteret, og 2 Rd. for hver Dag, nogen

Sag varer længer end o Timer, eller een Dags Session.

O I Forestilling til kgl. Resolution 10, Novbr. 1843 (Canc.

3. Depart. Forest. Prot. 1843. B, Nr. 170) yttrer Can-

celliet med Hensyn til den ovennævnte Forordn. 26. Oktbr.

1804 og Canc. Plak. 14. Decbr. s. A., at „det turde, selv

om fornævnte Anordninger maatte være thinglæste paa

Island, være indlysende, at de ei der kunde gjelde som

Lov", da L. 3-17 forst blev indftirt i Island 1831.

\



R£SER. ANG. Vagt i Hoiesterbt. 685

Derefter du dig allerund. haver at rette, og Vedkom- 1804.

mendc Saadant til Efterretning at .tilkjendegive.
^^'"g^^N^^bT

falende &c. Friderichsberg den '2. Novembr. 1804.
'

^ General-Postamts-Plakat ang. Oprettelse af en lo. Novbr.

Post i Throndhjems Stift. Khavn den 10. Novbr.

1804. — Coll. Tid. 1804, S. 725-727, 742-745. Qvart-

FoiT. for 1804, S. 200—203. Schou XIV, 177—181. - Ud-

drag. '
•

Plakat ang. en ugentlig Postes Anlæggelse igjen- 1

nem Indherredei og Nummedalen i Throndhjems

Stift, saavel som et Postconloirs Oprettelse for denne

o" den Nordlandske Post. — — — 1 Henseende til

Portoens Erlæguelse af de til Bornholm, Færcierne,

Island og de Danske Vestindiske Ger, samt uden-

rigske Steder bestemte Breve, Brevenes Taxations-
r

maade og Portoens Erlæggelse af samme m. v., bliver

at forholde efter Plakat for Norge af 28. Marlii 180 i.

— General-Postamtet den 10. Novembr 1804.

Cancellie-Plakat ang. Fornyelse af Umyndiges u. Decbr.

Gjeldsbreve. Khavn den 14. Decbr. 1804. —
Denne ..Plakat Ckgl. Resol. 7 Decbr.)

,
angaaende Fornyelse,

af Gjeldsbreve, hvilke, forend Forordningen af 26. Oktobr.

d. Å. l)lev kundgjort, ere udstedte af dem, der ikke vare fuld-

myndige", er vel bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykja-

vik 1805, men derimod ^ke ved Laiidsoverretten, og er antaget

for ugjeldende i Island, jevnf. den om For. 26. Oktbr. til-

førte Bemærkning. Canc. 2. Depart. Eegistr. V, 303 (^ISOi,

Nr. 1478). Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid. 1805, S. 2^4

;

Qvart-Forr. for 1804, S. 299—301. Schou XIV, 191-193.

Cancellie-Ciroulaire til samtlige Stiftamtmænd 15. Decbr.

Og Amtmænd m. fl. i Danmark, Norge og Is-

land, ang. Brugen af Bevillinger. Khavn den

15. Decembr. 1804. — Publiceret ved Landsoverretten

i Island den 12. August 1805. Canc. 3. Departem. (Norske
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180i. Justits^Departem.) Brevb. 1804, Nr. 2093 (2. Depart. Brevb.

1804, Nr. 2778 og 5. Depart. Brevb. 1804, Nr. 2462). Original-

15. Decbr.
^^^^.^^.j^ ^^Circulaire" paa et Ark i Folio. Coll. Tid. 1804,

S. 806; Fogtm. VI. 12, 761 (.begge uden at næ^^le Island).

P. M. Da Cancelliet har bragt i Erfaring, al Sup-

plicantere ofte lade de for dem iejennem dette Col-

legio udfærdigede Bevillinger henligge uindfciste,' og at

de desuagtet nyde godt af Bevillingernes Indhold, naar

Ovrighederne eller de vedkommende Embfedsmænd

> alene blive vidende om, at Bevillingen virkelig er ud-

slædt, saa skulle man herved tjenstlig anmode (Tit.)

behageligen at ville paasee. at Ingen nyder godt af

nogen ham forundt Bevilling eller Dispensation, med

mindre den f(5rst bliver foreviist vedkommende Ovrighed

eller Ret. — Det konge). Danske Cancellie den 15. De-

cembr, 1804.

21. Decbr. , Kongclig DecIaratioD ang. Afdragsrettens Op-

hævelse mellem de danske og kurfyrstelig-Wtir-

tembergske Stater. Khavn den 21. Decembr.

1804 ^ — Denne BekjendtgjGrelse, hvis fuldstændige Titel

er: (^Declaration angaaende en gjensidig Ophævelse af Afdrags-

retten mellem de kongelig-Danske og de kurfyrstelig-Wlirtem-

bergske Stater", er publiceret ved Landsoverretten i Island den

12. August 1805, samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik

1805. — Original -Aftryk (^baade paa Dansk og Tydsk)

hos Schultz; Colleg. Tid. 1805, S. 195-1963 Schou XIV,

193-194. — Canc. Circ. til „samtlige Stiftamtmænd, Amtmænd,

\ Grever og Baroner" 6. April 1805 communicerer denne De-

claration, men som det synes med Angivelse afDatumSl. De-

cembr. (Canc. 6. Depart. Brevb. 1805, Nr. 653; Fogtm. VI.

18, 118).

94. Decbr. Caiicellie-Circulaire til samtlige Stiftamtmænd

og Amtmænd m. fl. i Danmark, Norge og Is-

O Canc. Skriv. 7. Septbr. (Raadstue-Plak 13. Septbr.) 1811

;

ficc Plak. 2. Febr. 1833.

1
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land, ang. Indberetninger om usædvanlige Syg- ^soi.

domme. Kliavn den 24. Decembr. 1804.

Canc. 3. Depart. (Norske Justits-DepartO Brevb. 1804, Nr.

2151, jevnf. 2. Depart. Erevb. 1804, Nr. 2841 og 5. Depart.

Brevb. 1804, Nr. 2536-2537. Original- Aftryk som „Circu-

laire" paa 1 Ark i Folio. Colleg. Tid. 1804, S. 826-8275

Fogtm. VI. 12, 771 (begge uden at nævne Island).

P. M. Det kgl, Sundheds-Gollegium har lilmeldetCan-

celliet, at da smilsomme Sygdomme af en usædvanlig Art

i denne Tid have begyndt at udbrede sig i Europa,

vil det være af særdeles Vigtighed at blive underrettet,

om nogen Sygdom skulde paa et eller andet Sted i

Danmark eller Norge vise sig med saadanne Symptomer,

at den kunde ansees at være Lægerne mindre bekjendt,

og fornemlig, om nogen Sygdom maalte vise sig med

haslig KraftesUished, gul Farve, store Beængslelser, sort

Brækning og hastig Dodelighed. — CancelUet skulle

derfor tjenstlig anmode (Tit.) at ville paalægge de Dem
underordnede Embedsmænd, at de, saafremt noget Til-

fælde, som de ovenmeldle, skulde forekomme i den

Dem anfortroede Virkekreds, strax derom have at ind-

give Beretning til Sundheds-Collegium. — Det kongel

Danske Cancellie den 24. Decembr. 1804.

W t

Forordning ang. Forhoielse af Sportler og 1805.

Gebyrer ved Underretterne. Khavn 25. Januar gs.^anuar.

1805. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den 12.

August 1805, samt i Synodalforsamiingen i Reykjavik 1805^

dens Gyldighed for Island er ogsaa bekræftet ved Canc. Skriv.

24. Mai 1806 skjOndt intet af de i I'orordningen nævnte

Sportelreglementer har været gjeldende i Landet; den synes

saaledes at, have været gjeldende i Island, uagtet den i Dan-

mark var bortfaldet ved For. 7. April 1812, indtil den blev

ophævet ved Sportelreglement 10. Septbr. 1830 § 77 Qevnf.

Rentek. Skriv. 30. April 181()j. Cancell, 2. Depart. Registr.

VI, 27'' C1805, Nr. 79). Original-Aftryk hos Schultz. Colleg.

jevnf. Canc. Skiiv/U. Juni 1808
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^805. Tid. 1805, S. 70-^72. Qvart-Forr. lor 1805, S. 19-20.

25. Januar. Schou XIV, 234-236.

Forordning, angaaende Forhoielse af I2V2 Procent

paa de Sportler og Gebyrer, som ere tillagte Embeds-

mændene ved Underretterne i Danmark og Norge.

, Vi Christian den Syvende &c. G. V., at ligesom Vi

under 21. Oktobr. 1803, i Anledning af et Skatkammer-

Fonds Oprettelse, allern. have paabudel en -Forhoielse

af <2V2 Procent paa alle de Sportler og Gebyrer, som

> beregnes Vor Gasse til Indlægt ved Collegierne, Ovrig-

hederne og Retterne: saa finde Vi det og nodvendigt,

for at tilveiebringe et Fond til Justitsvæsenets Fremme

_ i begge Vore Riger, at paabyde en lige Forhoielse paa

de Sportler og Gebyrer ved Retterne sammesteds, som

ere tillagte vedkommende Embedsmænd, istedenfor L5n.

Vi befale derfor:

i) At alle de Sportler og Gebyrer," som ifolge -

Sportel-Reglementet for Danmark af 19. December 1800,

og for Norge af 11. Junii 1788, samt efter Vore under

Dags Dato udgangne tvende Forordninger om Lands-

overretterne i Danmark og om Execuiioner hos Privi-

legerede i Norge, ere tillagte Embedsmændene ved

Underretterne, skulle, fra den Tid denne Vor Forordning

er bleven kundgjort, paa ethvert Sted forhoies med

\2\k Procent, eller 12 Sk. af hver Rd., hvilken For-

hcSielse bereenes Justitsvæsenets Fond til Indlæst. —
2) Disse I2V2 Procent oppebæres af vedkommende

Embedsmænd, tilligemed de dem selv tillagte Gebyrer,

men afleveres quarlaliter til nærmeste Amlstue, imod

Qvittering in duplo; af hvilke Qvilteringer den ene,

-

med en Qvartals-Extract. tilstilles Vort Danske Canceliie.

— 3) Ved Aarels Udgang indsendes af Heltens Betjento

paa ethvert Sled til bemeldle Vort Colleginm et fuld-

stændigt Regnskab for Relobet i det afvigte Aar, for-

synet med Dommers og Skrivers, eller om begge Em-

beder ere forenede i een Person, da med dennes



For. ang, Forhoielse af Rktssportler. 689

Paategning, under Embeds-Eed, om at intet videre er 1805.

oppebaaret, end hvad der findes anfort. — Hvorefter ^::r^,'*"
^ 2a. Januar,

alle Vedkommende sig allerund. have at rette. Givet

i Yor kgl. Residenls-Slad Kjobenhavn den 25. Januarii

1805.

Forordning ang. Dommes Execntion hos pri- ^ JanW.

vilegerede Personer i Norge. Khavn den 25.

Januar 1805. — Publiceret ved Landsoverretten llsland

den 12. August 1805; ligeledes bekjendtgjort i Synodalforsam-

lingen i Reykjavik 1.805. — Canc. 2. Depart. Registrant VI,

27»' (1805, Nr. 8O3. Original-Aftryk hos Schultz. Coll. Tid.

for 1805, S. 72. Qvart-Forr. for 1805, S. 20-21. Schou

XIV, 236.

Forordning, angaaende at Execution af Domme hos

adehge og privilegerede Personer i Norge herefter bor

skee ved Fosderne.

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at da Dommes
Execution hos pi^ivilegerede Personer, uaar denne skal

foretages ved Commissarier, ifolge N, L. 1—22—38 og

44. Art., ei alene er besværlig for Sagsogeren, men

endog til Tab for Sagvolderen, som derved paadrages

flere Omkostninger, end de sædvanlige
;
og da Vi finde

det passende, at der i slige Tilfælde forholdes efter

samme Regler paa Landet, som i Kjcibstæderne, af

hvilke Aarsager Vi ogsaa, ved deji under Dags Dato

udgangne allern. Forordning om Landsoverretter i Dan-

mark, have gjort Forandring i D. L. 1—24—36 og 42

Art., forsaavidt Ridemænd angaaer: — saa befale Vi

hermed: At Executioner af Domme hos Adelige eller

lige med Adelen privilegerede Personer i Norg^e, skulle .

i ,alle de Tilfælde, hvor saadanne Forrelninser (ilforn ere

blevne udforte ved Commissarier, herefter paa ethvert

Sted skee ved Vore Fogder, hvilke for disse Forretnin-

ger nyde den ved Sportel-Reglementet af 1 1, .lunii 1788
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<805. ellers for dem fastsatte Betaling. — Hvorefter alle Ved-

kommende sig allerunderd. have al rette. Givet i Vor

kgl. Residenls-Slad Kjobenhavn den 25. Janiiarii 1805.
25. Januar.

\

25. Januar. Kongelig Resolntion ang. Rang for Assesso-

rerne i den islandske Landsoverret m. v. Khavn

den 25. Januar 1805. — i Cancciiiets Forestming

25. Januar bemærkes, at Kongen under 18. s. M, har befalet,

at Landsthingene i Danmark skal ophæves, og i disses Sted

anordnes 2 Landsoverretter, een for Oslifterne, som skulde

forbindes med Kjøbenhavns Hof- og Stadsret, og een for Jyl-

* land. Landsdommerne havde hidtil nydt Rang i 6. .Klasse

Nr. 8, hvorimod Assessorerne i Stiftsoverretterne i Norge og

Landsoverretten i Island hidtil havde haft Rang i 7. Klasse

Nr. 10, og Assessorerne i Hof- og Stadsretten og Folitieretten

i Khavn samt Landsoverretten i Vestindien i 7, Kl. Nr. 12. —
Dersom de nye ansættende Assessorer fik Rang med Medlem-

merne af de nævnte Overretter , vilde de komme til at staae

lavere end de forrige Landsdommere, uagtet de nye Overretter

skulde faae en storre Virkekreds end Landsthin£2:ene forhen

havde. — Det indstilles derfor, at de nye Assessorer erholde

Rang i -6. Kl. Nr. 8, og da mulig Assessorerne i de andre

Overretter kunde troe sig tilsidesatte, hvis de ikke maalte er-

holde samme Rang, indstilles, at „Assessorerne i Stiftsover-

retterne i Norge, Landsoverretterne i Vestindien og Island,

samt Politieretten i Kjobenhavn
,

ligeledes maatte tillægges

Rang med Nr. 8 i 6. Klasse". — Canc. 2. Departem. Fore-

stillinger 1805, Nr. 3, S. 141—142.

Resolution: Cancelliets Indstilling bliver i det Hele

approberet. — Geheime-Statsraadet den 25. Januarii

1805 ^ • -

1 Resolutionens Indhold er communiceret Landsoverretten i

Island, ligesom og' Stiftsoverretterne i Norge og den vest-

indiske Landsoverret, ved Cancell. Skriv. 2. Pebr. 1805

(Canc. 3. Depart. — Norske Justits-Depart. — Brevbog

1805, Nr. 224; CoU. Tid. 1805, S. 73-74; Fogtm. VI.

13, 26), livilken Cancellie-Skrivelse er publiceret ved Lands-

overretten i Island den 12. August 1805.
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Forordning ang. Clvarantainevæsenet i Dan-

mark og Norge. Khavn den 8. Februar 1805\
— Ikke j^ubJiceret ved Landsoverretten i Islandj men derimod

i S)^nodalforsamlingen 180i3. Med ' Canc. Skriv. 16. Oktober

1830 sendes Stiftamtmanden i Island 12 Exjilr. af denne For-

ordning, hvorpaa denne Embedsmand under 29. Juli 1831 har

indberettet til Qvarantaine-Directionen i Kjilbenhavn (Qv.-Dir.

Journ. 9079), at have ved Circul. 14. JuU „til alle Embeds-
mændene (i Sonder-Amtet?) paa ny indskjærpet Forordningen

(8. Febr. 1805) og ladet den bekjendtgjore paa den i For. af

8. Oktbr. 1824 befalede Maade". — Ved samme Anledning er

denne Forordning ogsaa ifolge Stiftamtmandens Foranstaltning

bleven oversat og udgiven paa Islandsk
,

tillige med Instruxen

for Lodser i Danmark og Norge 1. Marts 1805, og 800 Explr.

deraf bestemte til Fordeling over hele Landet (Indberetn. i

Sagen: Isl. Journ. 5, Ni-. 486: 185 0. I Plak. 20. Juni 1838

forudsæites Forordnrngen som gjeldende i Island. — Cancell.

" 2. Depart. Registr. VI, 40'' (1805, Nr. 126). Original- Aftryk

hos Schultz i 4*«' og i 8'«. Coll. Tid. 1805, S. 138—137. 151—153,

166—169, 181-184, 217-221, 228-2.32, 280—281, 359—360,

410-412, 441—442, 473-474, 489-493, 522-526, 534—5395

.
Qvart-Forr. for 1805, S. 26—52 (Fortegnelse over giftfængendé

Varer, S. 53-55, jevnf. Fogtm. VI. 13, 28) j Schou

242-271.

Islandsk: Tilskipan um Qvarantaine-råt:stafanir i Dan-

niorku og Norvegi, utgefin Jiatin 8. Febr. 1805, åsamt Instruxi

fyrir lobsa i Danmorku og Norvegi, dagsettu 1. Martsi s. år:

å islenzku utlagt af conferencer. og justit. Dr. Jur. Magnusi

Stephensen. Vi&e3'jar klaustri 1 831. 8". 56 Sider.

Vi Chrislian den Syvende &c. G. V., at da Vi,

med Hensyn til de furlige smittende Sygdomme, hvoraf

adskillige Steder i og udenfor Europa i den senere

i Tid ere blevne angrebne, have fundet nodvendigt at

udvide de Foranstaltninger, ved hvilke Vore Under-

saatter kunne belrygges mod lignende Fyrer; saa have

Vi ladet samtlige i Vore Riger og Lande hidtil gjeldende

Anordningei-, Qvarantainevæsenet betræffende, noiagli-

]^

"

O Plak. 20. Juni 1838; Indenrigsminist. Circul. 5. Juli 1851.

44»
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4805, gen gjennemgaae, og liliagt samme de Forandringer og

8. Febr. nærmere Bestemmelser, hvorved deres vigtige Oiemed,

som er al afholde slige Landeplager fra Vore Grændser,

end sikkrere kunde venles opnaaet. — Og ligesom Vi,

efter de af Os provcde og bifaldte Grundsætninger i

denne Sag, ville tillægge vedkommende Ovrigheder og

Sundheds-Gommissioner de videre fornddne Befalinger

4 denne Henseende, saa have Vi og, paa det at enhver

af Vore Undersaaller kan vorde underrettet om, hvad

han har at agte paa, for at medvirke til det fælles

Oiemed, ladet Alt, hvad her til Lands vedkommer

Qvarantainevæsenet i Almindelighed, inddrage i denne

Vor Forordning, ved hvilken alle for Danmark og Norge

tilforn udgangne Forordninger og særdeles Befalinger,

angaaende Foranstaltninger mod smittetide Sygdommes

Indbrinselse i .disse Vore Ri^er. formedelst Skibsfarlen,

aliieles skulle være ophævede; hvorhos Vi ere betænkte

paa, ved en lige Anordning, at foreskrive de samme

Regler for begge Vore HerlugdommeT — I Overeens-

siemmelse hermed befale Vi, saaledes som fdlaer:

\ ) Sundhed$-Commissioner i Sostcederne, — Ligesom

allerede Sundheds- eller Qvarantaine-Commissioner have
r

været anordnede i adskillige af de vigtigste Sostæder

i Vore Riger og Lande, saa skal endvidere i enhver

af de bvrige Sbslæder sammesteds, hvor Skilie fra frem-

mede Steder kunne ankomme, være nedsat en Sundheds-

Commission, beslaaende af en Ovrighedsperson , Ste-

dels Phvsicus eller anden Læse. en af Vore Sci-Officerer,

saafremt nogen sig der paa Stedet opholder, eller en

anden sOkyndig Mand, tilligemed den som sammesteds
^

forer overste Opsyn med Toldvæsenet, eller hvem Vi

ellers maalte finde fornodent at lade udnævne. Samt-

lige dis^e Commissioners Pligt og Forretning skal være,

nu og i Fremtiden, naar smittende Sygdomme herske

udenfor Landet, da at foreslaae og drage Omsorg for

de Foranstaltninger, som til saadanne Sygdommes Af-

værgelse ere foruodne. De skulle og, paa det al med

}

r

I

f



For. ang. Qvarawtatnevæseivet. 693

fælles Kræfter kan virkes lil eet Oiemed, for Qvaran- 1805.

taine-Directionen i Kjobenbavn anmelde ethvert i deres 8. Fcbr.

District indtruffet Tilfælde, som fra Qvarantainevæsenets

Side maatte forljene Opmærksomhed
,

og til bemeldte

Direction indberette, hvad af dem i Anledning deraf er

eller bliver foranstaltet.

2) Ovrigheds-Opsigt i Sodistricterne. — Til i samme
Hensigt at holde Orden ved Kyster og Strande udenfor

SOstæderne, skal ethvert Sodislricts Amtmand, forsaa-

vidt ikke han selv, eller i Danmark vedkommende Her-

reds- elier Birkefoged, i Norge vedkommende Soren-

skriver eller Foged, boer Kysten saa nær, at nogen af

-

dem i mcidende Tilfælde snart kan faae Underretning om
hvad foregaaer, og give Befaling og Anordning til, hvad

skee bor, constituere en eller anden kyndig og anseet

Embeds- eller anden Mand, hvilken, saavidt Foranstalt-

ninger til smittende Sygdommes Afværgelse fra Kyslerne

angaaer, kan træde i Ovrigheds Sted, og vaage over

det Fornodne, i al Fald indtil Befalinger fra Amtmanden

ere indhentede. — Saavidt det er muligt bor, i del

mindste paa hver 2 Miil, være en saadan virkelig eller
_

conslituoret Ovrighedsperson
,
og Almuen, hvor nogen .

constitueres, underrettes om, hvo del er.

3) Sundheds Commissioner og Ocrigheder gjore fælles

Sag. — Sundheds-Commissionerne iSostæderne op Ovrig-

hederne i Sodistricterne skulle gjore fælles Sag i forbe-

meldte Forretninger, til hvis Fremme alle de dem under-

ordnede, samt andre kongelige og offentlige Betjente,

især Told-, Consumtions- og Politiebeljente, Havnefogder

i Stæderne, F.ehnsmænd
,

Sognefogder, Bondefogder,

Brandfogder, Toldbetjente, Lods-Oldermænd og Forbjer-

gere paa Landet, skulle gaae dem velvilligen og virk-

somt til Haande. Og ligesom det i Almindelighed er

Pligt for menige Almue i Kjcibstæder og paa Landet,

ved saadan Leiligbed at mode lil Vagthold og anden

Tjeneste, naar tilsiges, saa paaligger dette især dem, ^

der til Borgerværn, Landværn, Kystmilits, eller Vor Si5-
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1805. tjeneste ere indskrevne. — I fornedent Fald kan Op-

8. Febr. synet ventes skjærpet ved militaire Commandoer fra

nærmeste Garnisoner.

4) Mistænkelige Steder , fra hvilh Skibene kunne

kornene. — Naar i noaet Land, fra hvilket Skil)sfart ou

Handel lil Vore Riger og Lande i Europa kan fores,

pestartet Sygdom ^ eller derom in(llbl)en Efterretning,

er udbrudt, skal Qvaranlaine Direclionen i Kjobenhavn

under sit Navn bekjendtgjore saadanl, ved Skrivelser

til Sundheds-Commissionerne og Ovrigh^derne, som og

i den Kjobenhavnske Jlandelslidende og de Berlingske

Tidender, samt i de Provincial-Blade, som ellers trykkes

i begge Riger. Lige Bekjendtgjorclser skulle og skee

fra samme, naar Sygdommen nogcnsleds saaledes er

standset, at inceu Fare derfra er at befrvute. Skulde

det hænde, at et Skib kun,de til nogen Havn bringe

tidligere Efterretning om saadan Sygdoms Udbrud no-

gensteds, end den til Qvarantaine-Directionen er ind-

lobet og derfra bekjendtgjort, da skal Skipperen, eller

den, som Skibet forer, derom give Forklaring til nær-

meste Sundheds-Couimission
,
og saafremt han kommer

fra det Sted, hvor Sygdom er udbrudt, underkaste .sig

den Qvarantaine, ,(?.ommissionen maalte beslemnio; og

skal sanime Comniission da uforttivet, ved Skrivelse til

Qvarantaine-Directionen, og ved Bekjendtgjbrclse i den

olFentlige Tidende, som nærmest trykkes, meddele den

Underretning' den har faaet, naar samme kan ansees

paalidelig.

5) Alle Skibes Hcnviisning (il Sostæderne. — Fra

den Tid af, da' det er kundgjort, at pestartet Sygdom

paa fremmede Steder er udbrudt, og inJlil fra Qvaran-

taine-Directionen offentligen er anmeldt, at Sygdommen

ikke alene er ophort, men at Varer, uden Frygt for

Smitte, der fra Stedet kunne fbres. maa fra intet Skib,

fremmed eller indenlandsk, fra fremmed eller indenlandsk

Sted, Nodstilfælde undtagne, sættes Folk eller Gods i

Land nogensteds, ved Kyster eller Udbavne, med mindre

\

/
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Skibet fra en indenlandsk ScJstad har Sundheds-Beviis, 4805.

og samme ved Landingen kan forevises. — Det er 8. Febr.

Ncidslilfælde, naar et Skib indslrander, eller Mandskabet
^^'^"'^

ved Slorm nddsages til at forlade Skibet og sætte i

Land, eller naar Skipperen af Mangel paa Vand og Fode-

midler, eller formedeist andet Uheld, node.s. til at soge

Hjelp, hvor denne kan findes.

6) Sundheds-Cominissionernes Opsigt og Undersdgning

i Almindelighed. — Alle Skibe, som ankomme til Sb-

slæderne i fororameldte Tid, skulle være de derværende
'

Sundheds-Commissioners Opsigt og Underscignina under-

givne, og folgelig for Commissionen anmeldes; men
efter Stedet hvorfra de komme, og Omstændighederne,

der gjore dem mistænkelige eller ikke, retter sig saa-

vel Anmeldelsen og Undersogningen selv, som de For-

ansl^illninger, hvilke derpua grundes. Og da diss'e

Foranstaltninger ei alene have Hensyn til Skib og Lad-

ning, men og kunne vedkomme det paa Skibet værende

Mandskab og Passagerer, saa paalægges det enhver

Skipper, som er Vor Undersaat, paa enhver Reise at

have et Exemplar af denne Vor Anordning ombord, og

at gjbre sammes Indhold bckjendt for alle med Skibet

farende Personer, samt advare enhver af disse om, al

holde sig de her foreskrevne Regler efterrettelige, for-
"

saavidl bam maalte vedkomme.

7) Skibe, som ikke erc mistænkelige. — Imod de Skibe,

som komme fra indenlandske Steder, eller fra fremmede

Lande, om hyiike ingen Bekjendtgjorelse i Henseende til

pestartct Sygdom er given, kan ikke være Mistanke, med

mindre de paa Reisen have hfift Samqvom med noget

smittet eller mislænkcligl Skib, eller selv have haft, eller '

have smitlenc|e Sygdom inden Borde. I Henseende til

saadanne Skibe haver altsaa Stedets Sundbeds-Commis- *

sion alene at besorge, at Skipperne, som fore dem,

ved en paalidelig og paa beqvemt Sted poslhavende

Lods, Havnefoged, Told- eller Consumtions-Betjent, elier

anden af den dertil betroet Mand, ved Ankomsten, eller

/

i
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{805. f(5rend Nogen træder i Land, adsporges; a) Hvorfra

8. Febr. ban kommer? — b) Om Skibet pan Reisen har haft,

eller ved Ankomsten har nogen Syg eller Dod inden

Borde? — c) Om det paa Reisen har haft Samqvem

med noget andet Skib, saaledes, at Folk eller Gods ere

komne fra det ene Skib til d^t andet? — Dersom Skip-

peren besvarer de tvende sidste af disse Sporgsmaal

« med Nei, kan den, som er betroet tii at sporge ham,

tillige være bemyndiget til at tillade ham og flere fra.

Skibel at gaae i Land, dog at han strax melder sig

for den af Sundheds - Commissionens Medlemmer, til

hvem Commissionen overdrager at modtage deslige

Anmeldelser, hvilket Medlems Navn skal, efter Commis-

sionens Foranstaltning, og for at forekomme Ophold,

blive Skipperen paa Stedets Toldcontoir bckjendtajort.

— Naar saadan Anmeldelse er gjort, og ingen Aarsag

haves til Mistanke mod Skib, Ladnina; eller Mandskab,

meddeles Skipperen en Attest fra Stedets Sundheds-

Gommission, der indeholder: at Skibet kan tilstædes

fri Samqvem med alle Kyster og Steder i Vore Riger

og Lande. — Men vise Skipperens Svar, at Skibet, som

forommeldt, har paa Reisen haft Samqvem med andet

Skib, eller at det har haft Syge eller Dode ombord, da

-maa hverken han eller nogen Anden, ei heller mindste

V Gods, tilstædes at komme i Land, forend Sundheds-

Commissionen har foranstaltet nærmere Undersogning,

og dertil givet Tilladelse.

8) Mistænkelige Skibe, hvilke ere. — Mistænkelige

ere alle de Skibe, som: a) ankomme fra Lande eller

Slæder, i hvilke peslartet Sygdom har yltret sig; —
b) have Varer ombord, som ere komne fra disse Lande

eller Stæder, eller der emballerede; — c) have paa

Reisen haft eller ved Ankomsten have nogen Syg. hvis

Sygdom til de ondartede og smittende kan henregnes;

eller — d) have i Soen eller under Land haft Samqvem

med noget Skib fra smittede eller mistænkelige Steder,

saaledes at Folk eller Gods ere komne over fra det
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ene Skib til det andet. — Og til disse Skibe er det 1803.

især, at Sundheds-Commissionernes Opmærksomhed skal 8. Febr.

være henvendt.

9) Hvorleiha disse ved Ankomsten skulle tilkjendegive

sig. — Paa det at saadanne Skibe, mod hvilke der

haves Grund til Mistanke, strax kunne vorde kjendte og

afsondrede fra andre, befale Vi, at disse, ved Ankom-

sten til Vore Havne eJler Kyster, skulle tilkjendegive

sig ved et særskilt Flag, hvilket skal hidses fra Stor-

loppen. — Alle Skibe, som tilhore Vore Undersaatter,

skulle derfor, hvad enten de fare paa lanae Reiser,

eller de seile i Nordsoen, Oslerscien og indenlandske

Farvande, stedse være forsynede med det lil saadant

Brug anordnede Flag, hvilket skal være af grbn Farve,

og omtrent 2 Alen i Fiirkant. — Saa skal o'g ethvert

indenlandsk Skib medhave en Blikkasse med Laa2

og vedhæftét liden Jernkjæde, hvori en Snor kan fast-

gjcires. til Brug i saadanne Tilfælde, som herefter om-

meldes. — Hvad fremmede Skibe angaaer, da, siden

disse ei altid kunne formodes al have lignende Flag

ombord , skulle alle Lodser dermed være foi'synede,

naar de aaae ud med deres Baade, i den Tid det er

befalet at have Agtsomhed paa ankommende mistænkte

Skibe, paa det at saadanne Flag i fornodent Fald* af .

dem kunne overlades Skipperne* mod 2 Rds. Betaling

for hvert. — Til Kjobstædernes og Byernes Lodser an-

skaflTes disse Flag forste Gang for Byens Kæmner-Kasses

Regning, men paa Landet og ved Kysterne ville Vi selv

lade delLe^besorge ved Vore Overlodser. — Er Skibet

ikke ved Indseilingon bleven forsynet med forommeldte

gronne Flag, da bor det tilkjendegive sig ved at hidse

sin Nations Flag fra Stortoppen.

10) Hvorledes de tnidersoges. — Naar noget saadant

mistænkeligt Skib ankommer til nogen Sdstad, og det

paa den i næstforegaaende § befalede Maade har lil-

kjendegivet sig ved gront Flag, eller, om dette ikke

haves, da ved sin Nations Flag fra Stortoppen [hvor- \

I
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1805. med det skal blive liggende indtil nærmere Forholds-

8. Febr. Qpdre er given), eller Stedets Sundheds - Commission

ellers har Underretning om, at det er mistæfikeligt; da

skal en eller flere af Commissioncns Medlemmer, eller

hvo Commissionen betroer til saadant Ærinde, helst en

Lægekyndig, saasnart skee kan, begive sig ud til Ski-

bel, gaae samme til Luvart, og, i det samtlige paa

Dækkel fremkaldte Mandskabs Paaiwr, ved Sporgsmaal

fra Baaden affordre Skipperen bestemt og uOiagtig For-

klaring om: Hans og Skibets Navn? — Hvorfra han

kommer, Og hvilke Steder han paa sin Reise har an-

lobet? — Paa hvilket eller hvilke Steder han bar ind-

iagel Ladningen, og hvilken Ladning? — Om han har

Sundheds-Piis eller ikke? — Om han nogensteds bar

lagt i Qvaranlaine, og da hvorlænge og naar? -- Om
han paa Ueisen har haft eller nu har Syge eller Dode

ombord, og da af hvilken Sygdom, saavidt han har

kunnet skjonne? — Om han paa Reisen har haft Folk,

eller faaet Gods, Breve eller Pakker, ombord fra andet

Skib, og da fra hvilket, hvor og naar? — Disse Sporgs-

maale advares Skipperen at besvare saa sandfær-

digen, som han drister sig til, om og naar forlanges,

med Eed at bekræfte. Hans Svar antegnes, hvorefter

deri olier de fra Sundheds-Comraissionen udsendte be-

stemmer ham Tid og ^led, hvor han skal fremlægge

sine Skibs-Documenler, og i fornødent Fald gjOre nær-

mere Forklaring. Vægrer en Skipper sig ved at give

noiagtigt Svar paa noget \\Q,m forelagt Sporgsmaal, eller

at fremlægge hans Skibs-Documenler, saa forbliver Ski-

bet under Afsondring og Bevogtning, paa hans Bekost-

ning, indtil han afgiver det Forlangte. Befindes en

Skipper, eller hvo Skibel fOrer, at have lagt Skjul paa

Siandheden, eller al have gjort urigtig Forklaring, eller

at have fremlagt urigtige Documenler, da ansees han,

som den der har villet tilsnige sig forbuden Samqvem

med Landet, og slraffes saaledes, som denne Anordning

i det folgende bestemmer.
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il) Beslutning om Qvorantaine, og sammes forshjellige 1805*

Slags. — Efter de Oplysninger, som af en méd mis- ' 8- Febr.

tænkeligt Skib ankommende Skippers Forklaringer og

de frem!a^;te Skibs -Documenter erholdes, bestemmer

den Sundheds-Commissionj som foranstalter Undersog-

niniien, om Skibot bor lii^ge i Losniugs-Qvarantaine i

Christiansnnd, hyor en afsondret og,ordnet Qvarantaine-

Indretning til 'Varders Losning og Syges Uandbringelse

er foranslaltel, elier det kan forblive paa Stedet, hvor

det er. i Observalions-Qvarantaine uden Losning, eller

del kan frilages for begge Dele.

\ i) Losnings Qvaran laine i Christiansand. — I Chri-

stiansand i Norge, og ingen andensteds, skulle alle de

' Skibe, fra hvilke Smitte især kunde befrygtes, lægges

i Losnings-Qvaranlaine; altsaa blive strax dertil athen-

vise: Skibe med Ladning af giftfængende elier i gift-

fængende Emballage indsluttede giftfrie V^arer fra smittet
,

Sted (d. e. fra noget af de Steder, som navnligen ere

bekjendtgjortc for at være smittede, og fra hvilke Qva-

Vantaine-Uireclionon endnu ikke ofientlisen har erklæret,

al. Varer, uden Frygt for Smitte, kunne fores), om nogel

saadant Skib endog maatte have Sundhedspas, som kan

være udstædt fiir eller efter at Sygdommen paa det

'SUiillede Sled var herskende. — 2) Skibe med Lad-

ninger af giftfærigende eller *i giftfængende Emballage

indslultede Varer fra mistænkte Lande (d. e. de Lande,

i hvilke de med pestartet Sygdom smittede Steder ere

beliggende), naar Skibene, ikke medhave formelige Sund-

hedspasser, af hvilke, saavelsom af Skibenes ovrige

Documenter, kan erfares, at ingen pestartet eller smit-

tende Sygdom sporedes paa det Sled, hvorfra Skibet

er udgaaet, paa den Tid, da det var der, ei heiler i den

omliggende Egn, og at Varerne ere indtagne paa Steder,

hvor ingen Smitte er sporet. — 3) Skibe, i hvilke paa

Reisen fra forbemeldte Lande og Steder, eller ved An^ '

komsten ier, er funden eller findes saadau Sygdom

blandt Mandskabet, som kan aosees for peslartig saiii-
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tende. — 4) Skibe, son) i S5 eller under Land have

haft Saniqvem med stniUet Skib eller Skib fra smiUet

Sled, og fra samme har faaet Folk eller Gods ombord.

Alle disse Skibe skulle udlosses i Chrisliansand , hvor

med Varerne og Mandskabet skal forholdes efter de

strænge Qvarantaineregler, i Overeensslemmelse med

hvad ved andre lige Indretninger er brugeligt. Paa

Grund heraf b'6v enhver Skipper, der veed sit Skib at

være i noget af forommcldte Tilfælde, gjfire sig a! Flid

for, uopholdeligen al anipbe Ghristiansands Havn i Norge

;

og dersom Vind eller Omstændigheder ei lilladc dette,

b'6v han s5ee nærmeste Havn derved, for derefter at

gaae, saasnarl det er miieligt, til bemeldte Christian-

sands ostre Havn.

13) Observotion&'Qvarantaine. — Til Observalions-

Qvarantaine i Christiansand og i enhver Soslad, hvor

Sundheds-Commission er nedsat, kan, naar ingen smit-

som Syge paa Reisen eller ved Ankomsten har været

eller er inden Borde, antages: a) Skibe fra smittede

Steder, naar de have enten ingen Ladning, eller og

Ladning af ikke giftfængende Styrtegods, saasom Salt,

Kornvarer og deslige. — b) Skibe fra de Lande, hvori

smittede Steder ere beliggende, hvad enten de fore

giftfængende eller ikke giflfængende Varer, naar Skibene

medhave saacJanne Sundhedspasser og Documenter, som

i. næstforegaaende 12. § Nr. 5 ere nævnte. — c) Skibe,

som i Soen eller under Land have haft Samqvem

med Skibe fra smittet Sted, uden fra samme at have

faaet Folk eller Gods ombord, eller med Skib fra

usmittet Sted i mistænkt Land, om de endos derfra

have faaet Folk oi? Gods ombord. — Oiemedet af

Observalions-Qvarantaine er, at forbinde med saa liden

Tvang for Skibsfarten, som muelig, den Forsigtighed,

som i Henseende til de i mindre Grad mistænkelige

eller farlige Skibe kan være fornoden,

H) Lodsernes Forhold i Henseende til Skibe, som

kunne blive Qvarantaine undergivne, — Paa det at et-
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hvert Skib, som kunde blive pligtigt til at holde nogen 1805.-

Slags Qvarantaine, kan, lige med andre, finde al den 8. Febr.

Hjelp, som til dets Sikkerhed er fornoden, skulle Lod-

serne, naar noget Skib kommer under Kysterne, og

gjor Signal for Lods, ikke alene anvende yderste Flid

for at komme ud til Skibet, men endog uvægerligen

gaae ombord paa samme, naar Saadant forlanges, for

at bringe det til sikker Havn eller Ankerplads. Dog

maa Lodsen, naar han er kommen ombord paa Skibet,

ikke forlade dette, fOrend Stedets Sundheds-Gommis-

sion, hvor han ankommer, dertil har givet Tilladelse,

og foreskrevet ham de Regler, som han har at iagt-

tage. — Imedens Lodsen er ombord, bliver han tillige

at betragte som en af SunJheds-Commissionen udsendt

Opsynsmand, i hvilken Egenskab det paaligger ham,

at underrette den Skibforende om hvad han, ifalge

'

I

denne Vor .Anordnins, har at iagttage, ligesom oa Lod-

sen har at paasee, at Saadant noie efterleves, og der-

for at være Sundheds-Commissionen ansvarlig. For den

Tid, Lodsen saaledes opholder sig ombord, skal ham

betales \ Rd. Dansk Cour. daglig, foruden de sædvanlige

Lodspenge, og derhos en billig Godtgjcirelse for hans

Hjemreise ; hvilken Godtgjorelse, naar Skipperen og Lodsen

ikke derom kunne blive enige, bestemmes af Sundheds-

Commissionen. — Dersom Veir, Tid og Omstændigheder

tillade det, kan den Skibforende advare Lodsen om,

at denne, uden at gaae over i Skibet, maa lodse det,

ved at seile foran i sin Baad; men naar Lodsen er-

klærer, ikke at kunne paalage sig delle, under sin

Ansvarlighed, skal Skipperen være pligtig at imodlage

ham ombord. Bcgjærer Skipperen, al Lodsens Folk

skulle, tilligemed ham, gaae over paa Skibet, da blive

de alle underkastede de samme Reuler, sotn ere he-

stemte i Henseende til Lodsen, og Enhver af dem til-

kommer da den samme daglige Godtgjorefse, som

Lodsen selv; men komme Flere ombord, end Skipperen

forlanger, da bestemmer Sundheds Commissionon. hvor-
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1805. vidt disse kunne være berettigede til Godtgjcirelse. —
8. Febr. Hvor et saadant Skib kommer ind, skal det lægges paa

en god Ankei'piads. men, saavidt mueligt, afsides fra

andre Skibe, og vedblive at fcire det i denne Forord-

' nings 9. § befalede Signal-Flag. Dersom sammesteds

er Fæstning, Ballerle eller Vaclskib, bor det læsae sis

under sanunos Kanoner, og der forblive, indtil det er

meddeeit nærmere Forholds-Ordre.

15) Giftfængende og ikke giftfængende Varer, hvilke?

— Da Bestemmelsen af Qvarantainen for endeel beroer

paa, om Varerne, som et Skib har inde, kunne hen-

regnes til giflfængende eller ikke giftfængende, saa skal

Qvarantaine-Directionen i Anhang til denne Anordning

bekjendtgjbre en Fortegnelse over ethvert Slags.

16) Hvorvidt giftfængende Varer tillades Observations-

Qvarantaine, — I Tilfælde at noget Skib, som efter sin

Ladnings Beskafifenhed, og ovrige i 13. § anførte Om-
stændigheder, har Adgang til Observations-Qyarantaine,

maatte indehave nogen Deel fængende Varer, ikke storre

end at de paa Skibet selv behorigen kunne luftes, roges

og renses, da skal delte ikke være hinderligt i, at Skibet

kan lillades Observations - Qvaranlainc, imod at denne

forlænges, og disse Varer, efter vedkommende Sund-

heds-Commissions Forskrift, paa Skibet selv behandles.

17) Fritagelse for Qvarantaine. ~- Naar et Skib,

efter at være gaaet ud fra smittet Sted eller mistænkt

Land, med eller uden Ladning, har lagt under formelig

Qvarantaine paa noget af de udenlandske Steder, hvor

fuldstændige Qvarantaine-lndretninger ere, eller i Chri-

stiansand, og det, forsynet med behorigt Beviis des-

angaaende, ikke siden har anlobet noget befængt Sted,

. elier haft Samqvem med noget befængt eller mistænkt

Skib, ei heller paa Reisen har haft eller har nogen Syg

eller Dbd inden Borde, kan det fritages for al Qvaran-

taine, og saasnart Undérsbgningen af vedkommende

Sundheds-Commission er tilendebragt, lillades uhindret

Landing for Folk og Losning for Varer.-
I



For. ang. Qyarantainevæsenet. 703

18) Qvarantainetidcn. - Qvarantainetiden bliver: 1803.

A) naar Sygdom findes inden Borde, som kan ansees 8. Febr.

for farlig smittende: ikke under, men vel over 40 Dage

for Skib, Mandskab og Varer, efter Omstændighederne

og vedkommende Qvaranlaine-Commissions Bestemmelse.

— B) naar ingen saadan Sygdom findes inden Borde: ^

a) for Varer, som efter 12. § skulle have Losnings-

Qvarantaiue, 40 Dage; b) for giftfængende Varer, som

efter 16. § kunne tillades Rensning i Observalions-

Qvarantaine, ligeledes 40 Dage. Dog, dersom Skippe-

ren, eller den, som ellers staaer for Varerne, vil, for

at forkorte Tiden, beviisligen nedsænke dem i Soen

til Forblivelse, Jian Skibet fra den Dag af, da dette er

skeet, ansættes til saadan Observations - Qvarantaine,

som det vilde have faaet, naar bemeldte Varer ikke

havde været ombord; — c) for Varer, som ellers efter

13. § kunne- ligge i Observations-Qvarantaine uden at

losses: a) naar Skibet er kommen fra smittet Sled, 14

Dage; b) naar del kommer fra mistænkt Land- med
Sundhedspas og Documenler efter denne Forordnings

12. § Nr. 2, 4 Dage. — 1 alle Tilfælde, naar Skibe

have Varer inde, retler Qvarantainetiden for Skib og

Mandskab sig efter den for Varerne. Er Qvarantainen

for tomt Skib eller for Mandskab alene, da skal, saa-

fremt 30 Dage ere forlobne fra den Tid, da Skibet gik

ud fra smittet eller mistænkt
,
Sleci, elier har haft Sam-

qvem i Soen med mistænkeligt pkib, alene 4 Dage be-

stemmes, efter at Skibels Mandskab st.'lv og alle dels '

Klæder cjentagne Gange ere rogede. Men ere ikke 30

Dage forlobne, lægges til de bemeldte 4 Dage saa-

mange, som mangle i de hei^ nævnte 30 Dage. Naar

nogen Lods eller Anden har haft Samqvem med noget

qvarantainepligtigt Skib, for eller imedens det ligger i

Qvaranlaine, skal Qvarantainen for ham rette sig efter

den for Skibel eller- dets Mandskab. Tiden for Los-

nings -Qvaranlaine begynder fra den Dag af, da de

sidste Varer lossedes. Den for Observations- Qvaran-

I
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<805. taine fra den Dag, da Qvarantainen af vedkommende

8, Febr. Commission bestemmes. - Dersom nogen Omstændig-

hed under Qvarantainen viser sig, som giver ny Mis-

tanke mod, Mandskab* eller Varer, saasom: om Nogen af

Mandskabet bliver syg, om Angivelsen af Varer findes

urigtig 0. s. V., da skal Tiden, efter Omstændighederne

og vedkommende Sundheds-Commissions Bestemmelse,

forlænges, eller begynde fra ny af, eller Skibet henvises

til Losnings -Qvaranlaine i Christiausand. — Delle skal

især og ufortovet skee, naar Sygdom formærkes inden

Borde, som kan ansees for al være farlig smittende,

19) Hvorledes med Skibe , som ligge under Qvaran-

taine, i Almindelighed bor forholdes. — Medens Skibe

> ligge under Losnings-Qvaranlaine i Chrisliansand, eller

under Observatfons-Qvaranlaine der eller andensteds,

skulle de Reglementer og Ordres, som til vedkommende
' Commissioner paa ethvert Sted om Qvaranlaine ere

eller vorde givne, noie iagttages; i Særdeleshed vaages

over, at Skibene, som ligge under Qvaranlaine, stedse

holdes afsides fra andre Skibe ogFartdier ; at de imid-

lertid have grdnt Flag Ira Toppen; at lige Flag fores

af den eller de Baade, som efter Sundheds- Gommis-
L

sionens Foranstaltning bruges til at fare til og fra Borde;

al Ingen, i hvo del er, kommer fra Landet eller fra

andre Fartdier til Qvaranlaine- Skibene, undtagen de,
I

som Commissionen udsender, og ingen fra Skibene til

andet Sted eller paa anden Maade end Commissionen

anviser; at Alt, hvad Gommissionen ellers foreskriver

lil Luftning, Rdgning og Rensning af Skib, Folk, Klæder,

fiods og Varer, rigtigen iværksættes; at een eller flere

af Gommissionens betroede Opsynsmænd, enten paa

Skibet selv eller i Baade nær samme, har Tilsyn med

den tilbdrlige Orden, og at, forsaavidt disse Opsyns-

mænd eller nogen Anden, i hvad Tilfælde det kunde

være, have haft Samqvem med Nogen af el Qvaran-

laine-Skibs Folk, eller vedrdrt Gods eller Varer fra

;
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samme, de da afsondres til lige Qvarantaine med Skibet, 1805.

eller længere, efter Omslændighederne, samt al de 8. Febr.

rOges og renses forend dem tillades fri Omgang med

Andre.

20) Budsendelse til og fra qvarantainepUgtige Skibe.

Behøves der Hud i Land fra et qvaranlainepligtigt Skib,

eller fra Skib, som allerede er taget under Qvarantaine, og

dette ei af den ombord værende Lods eller Opsynsmand,

ifolge dennes Instruction, kan besorges, kan Skipperen

tilkjendegive Saadant ved at hidse Flag i Sjouv. Paa

dette Signal skal een eller flere af de Personer, som

dertil af Sundheds-Commissionen ere udnævnte, slrax

være pligtige til at seile ud til Skibet, for al erfare

Skipperens Forlangende, og besorge Budet, imod billig ~

Betaling. Forbliver Skibet nogen Tid paa Stedet, kan

Sundlieds -Goinmissionen bestemme et Fartoi fra Land,

lil at være bestandigt Sendebud fra Skibel, og dersom

de Vedkommende ei kunne blive enige om Betalingen,

bor denne fastsættes af " Sundheds-Commissionen. idv-

rigt maa Ingen i de Baade, som komme til et saadant

Skib, enten lage noget Toug fra Skibet, eller rore

Noget derfra, forend tiet har været kastet i Soen, eller

er bleven afskyllel I Sovand. — Vil Skip[)eren sende

Breve eller 1-apirer i Land, da er det den ombord

værende Opsynsmand, eller, om ingen saadan er ansat,

da Skipperen selv, tilladt, al lægge saadanne Papirer

i den tilforn (§ 9) omtalte Blikkasse. . Der hæftes da

en Snor ved den paa Kassen fastgjorte Jernkjæde,

hvorefter Kassen, tilligemed Enden af Snoren, holdes

i Sovandet; og da er det Folkene i den ved Skibet

liggende Baad tilladt al afskjære Snoren ved Kjæden

og at fore Blikkassen i Land. Den saaledes modtagne

Kasse aOeveres uaabnet, og uden at Noget, som er deri,

rores, paa det Sted Sundheds-Gommissionen bestem-

mer, hvor et Medlem af denne med bchorig Forsigtig-

hed udtager Papirerne med Jerntænger, trækker dem

/ /. //. 46
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i 805. igjennem Eddike, rciger dem og sencler dem siden til

Febr. deres Bestemmelse. — I den samme Kasse kunne og

de Penge lægges, som gives i Betaling for Baaden,

eller til andet Brug. Men de maae Jigesaalidt som

Papirerne udtages af Andre end et af Sundheds-Gora-

missionens Lemmer. Er del Metalpenge, da afvaskes

de stærkt i Sovand, men beslaae de af Banco Sedler,

behandles disse ligesom de ovrige Papirer.

21) Foranstaltning mod utilladelig Samqvem under

Qvarantainen. — Vover Nogen uden Commissionens Til-

ladelse al gaae fra eller til Qvarantaine-Skib, eller der-

fra at f(5re Gods i Land eller til andre Fartoier, skulle

de, naar det formærkes, derfra afholdes med Magt,

saafremt Advarsel ikke frugter; og tager Nogen ved

saadan Leilighed, for sin Mo{ltvinigiieds Skyld, ved

Skud eller paa anden Maade, Skade paa Liv eller Lem-

mer, da tilskrive han sig det selv. Har han uhindret

eller ubemærket fuldbvrdet sin Forseelse, straffes han

saaledes, som denne Forordnings 39. § bestemmer.

22) Opsyn dermed. — Paa det at den fornodne

Orden kan holdes, skal Sundheds-Commissionerne i de

Siistæder, hvor det kan venles at Skibe kunne blive

lagte under Observations- Qvaranlaine , være betænkte

paa, at vkle sig paalidelige Folk til, i Tilfælde, at kunne

ansættes som Vogtere eller Opsynsmænd paa Skibene,

eller ved samme i vagtholdende Baade, samt een eller

flere Baade til Brug i Qyaranlainetiden
;

og endelig,

efter ethvert Steds Beskaffenhed, saaåanne Lejligheder,

hvor Brevskaber kunne rfiges og renses, hvor Skipperne

kunne komme i Land, o'g, afsondrede fra Andre, gjcire

Forklaring naar behoves, hvor en eller anden Person,

som i lovligt Ærinde efter Gommissionens Anviisning,

eller ved Tilfælde, kan 'have haft Samqvem med mis-

tænkeligt Skib, kan holdes i Qvaranlaine, og Qvaran*

lainebaadene kunne lande og ligge i Afstand fra andre

Baade.

/

\
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"23) Undersdgning efter Qvarantainetidens Udlob. — i 805.

Naar Qvarantainetiden er udloben, lader vedkommende 8. Febr.

Qvarantaine eller Sundheds- Comraission, ved Under-

sdgning paa samme Maade, som da Skibet ankom, sig

give Vished, om, at alt Mandskabet paa Skibet endnu

er sundt, og naar delte befindes, meddeler den Skibet

formeligt Qvarantainebeviis. Forinden delle af Skippe-

x'en er modtaget, er han ikke lost fra Qvarantainen. —

•

Skulde han, forinden dette er erholdt, afseile, straffes

han efter denne Anordnings 39, §.

24) Lige Forpligtelse for alle Skibe. - - Hvad i dot

Foregaaende er sagt om Skibes Qvarantaine, gjeldcr

baade om Krigs- og Handels-Skibe, indenlandske og

fremmede, som ville landt Folk og losse Varer nogen-

steds i Vore Riger og. Lande, ligesom og om Handels-

Skibe, der ville passere Oresund og Bellerne li! Oster-

sden, og da standse ved Helsingor, Nyl)org eller

Fredericia, for der at klarere.

25) Særdeles Bestemmelser i Henseende lil Gresiind. —
Onsker en til Oresundet kommende Skipper, hvis Skib

er pligtigt lil Observations-Qvarantaine, at gaae fra Hel-

singor til Kjfibenhavn, for der at ligge under Qvaran-

taine, kan delle tillades , imod al han, efter den fra

Sundheds-Gommissionen i Helsingor ham givne Auviis-

ning, gaaer op med Qvarantaine-Flag fra Stortoppen,

og lægger sig paa det Sted, ham anvises. ^

26) Forhold med de paa Beiser Dodes Efterladenskaber.

Da en uforsigtig Omfang hidtil ofte har fundet Sled,

med at bringe saadanne Personers Efterladenskaber,

som paa Sdreiser ere dude, i Land fra Skibe, som ikke

have været qvaranlainepligtige
,
og ved saadanne Af-

dodes Klæder Smilte letleligon kan udbredes: saa skal

herefter enhver SkibfOrer, som er Vor Undersaat, være

forpligtet til, naar Nogen af huns Skibs Mandskab eller

Passagerer paa Reise« er ddd inden Borde eller i Land,

og deres Efterladenskab fores lil noget Sted i Vore

V 45*



708 For. ang. Qyarantaineyæsenet.

1805. Riger og Lande, endog om Skibet kommer fra sundt

8. Febr. Sted, og hvad enten smitsomjne Syger paa den Tid

herske udenlands eller ikke, strax ved sin Ankomst

melde for Stedels Sundheds-Coininission , at ban bar

saadflnt Efterladenskab inden Borde, paa del at samme,

efter den af Commissionen givne Forskrift, kan blive

behandlet, forinden Noget deraf til Skifterelten eilcr

andre Vedkommende udleveres.

27) Forholdsregler ved Sokysler og Strande, — Da.

Undersdgningen om ankommende Skibe i Tider, da

farlige Syger herske udenlands, skal, saaledes som i

det Foregaaende er anfort, være bunden alene lii So-
I

stæderne, saa bliver i saadan Tid i Sbdistricterne uden-

for SSslædernc alene al paasee: a) al ikke Folk eilt-r

Gods fra noget Skib bringes i Land, forend der er

Vished om, at Skibet ikke er mistænkeligt; — b) at

ved Leiligheder af Strandinger og andre Nodslilfælde

Hjælp kan gives uden at Landet sætl'es i Fare.

28) Beviis fra Sundheds-Commiss ionen, eller fJenviis-

ning til at erholde samme. — Naar el Skib viser sig for

nogen Kyst eller Havn, og det mærkes, at der havens

Hensigt til at sætte Folk eller Gods i Land, skulle ved-

kommende Lodser, eller andre nærmeste Strandbeboere,

advare om, at Landing af Folk eller Gods ikke kan

tillades, med mindre der medbringes Beviis fra en

indenlandsk Sundheds-Commission. Haves dette, skal

det bringes næsle vedkommende Ovrighed, som tillader

Landing; haves det ikke, henvises Skibet lil nærmeste

Sostad.

29) Forsigtighed imidlertid. — Medens detle fore-

gaaer, maa hverken Folk eller Gods fra Skibet komme

i Land, ei beller Nogen fra Land gaae ombord. Al Sam-

tale med Folkene paa Skibet bor skee fra Baade, ,som

bolde sig til Luvarl i nogen Afstand fra Skibel. —
Dersom Nogen , den givne Advarsel og Henviisning

uagtet, vil s5ge at gaae i Land, bor de derfra afholdes

med Magt. — Kommer Nogen ubemæiicet i Land, skulle
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de vises tilbage lil deres hi;ih. og Knhver afholde sig .4805.

fra Omgang med dem. 8. Febr.

30) Særdelen Bestemmelse ved Oresund og Belterne. —
Ved Farion gjennem Oresund og Belterne er det ikke usæd-

vanligt, at Skippere lade sig og Andre fra Skibet sælte

Fra Borde ved Strandkanten, for over Land at eaae til

Helsingor, Nyborg eller Fridericia. Dette kan i nærvæ-

rende Tid og ellers, naar Qvarantaine-Foranslaflningerne,

som nu. -ere satte i Virksomhed, ikke tilstædes. De

maae alene sætles i Land til forommeldte Steder selv^

og ingen Lods, Fisker eller Anden, til andel Sted be-

fordre dem, ligesom ikke heller Strandbeboerne maae

tiUade dem at lande paa Kyslerne.

31) Særdeles Opmærksomhed paa de Skibe, som blive

henviste til Christiansand. ~- Iblandt de Skibe, paa hvilke

i Sodistricterne b'6r haves mest Opmærksomhed, ere

' de, som fra Sostæderne ere hcnvisle lil Qvaranlaine i

Chrisliansand , fordi disse ere at ansee iblandt de far-

lige. Paa det at saadant Skib kan kjendes, skal den

Sundheds-Commission, som henviser det, ufortovet give

skriftlig Underretning oin Skibet og Skipperens Navn,

samt en saa oinstamdelig Beskrivelse over Skibel, som

muehgl, li! nærmeste Ovrigheder i Scidistricterne, disse

igjen strax meddele Underretningen og Beskrivelsen

til næste Ovrigheder, og saa fremdeles fra Districl til

Districl, langs Sokysterne, for at Saadant Strandbe-

boBrne kan bekjendtgjores ved Kirkeslævne eller paa

anden Maade. Viser et saadant Skib sig nogensteds

under Kvsterne, skal det strax nærmeste Ovrished til-

kjendegives, og Strandvagter af Strandbeboerne holdes

indtil Skibet afgaaer, for, Nodstilfælde undtagne, at af-

værge al Landgang.

32) Nodstilfælde: — aj i Almindelighed. — Skulde,

formedelst Mangel af Vand eller Fiidemidler, et Skib soge

Landet, da kan det tillades Folk fra Skibet at hente

Vand, og Fedemidler dem overlades, men de b'6v da,

saafremt der kan haves mindste Formodning om, at
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1805, de komme fra mistænkt Skib, stedse holdes i behcirig

8. Febr. Afstand, d. e. i det mindste 50 Skridt, fra Landets Be-

boere. — Det, dem overlades, bor henlægges til dem,
^

til selv at tage del, og' det, de betale, ligeledes hen-

lægges. Er del klingende Mynt, bor de afvaske samme

i Sovand; er det Sedler, behandles de paa samme
- Maade, som i 20. § er foreskrevet.

33) h) Strandinger, — Indstrander Skib, maa del

ikke være det strandede Mandskab formeeut, at redde-

sig til Landet. Heller ikke bor Folk fra Landet holde

sig tilbage fra at komme de Strandede, saasnart og

saameget mueligt, til Hjælp, men saavel de, der reddes,

som de, der redde, bor holde sig afsondrede fra andre

Strandbeboere, indtil af Ovrigheden, som ufortovet om

Strandingen bor underrettes, er skeel Undersogning i

Overeensstemnielse med foranslaaende 7. og 10. §, og

erfares .del da, al Skibel konitner fra smittet Sted eller •

mistænkt Land, eller kan have Smitte inden Borde, skal

noie iagttages: A) I Henseende til Folkene: al de i

Land komne
,

ligesom og de , der have reddet dem,

vedblive al holde sig afsondrede og i behcirig Afstand

fra Andre; al de affore sig deres egne Klædei', og saa-

freml de ikke ved Stranding og Bjergning allerede ere

overskyllede, vaske sil Hoved og hele Legemet med

Sovand; at dem gives andre rene Klæder til Brug, og

at deres egne af dem selv udskylles i Sovand og der-

efter torres og udluftes; at He begive sig til et, saavidt

mueligt, afsides liggende og af Ovrigheden anviisl Huus,

hvor ingen Anden maa opholde sig; at de der forsynes

med fornodne Fodemidler ; at Huset holdes under streng

Vagt, for i fornoden Afstand at hindre al Samqvem med

Andre; at hvad dem bringes af Klæder eller Fddemid-

ler, eller andre Fornodenheder, aflægges udenfor Huset

og henles af dem selv, efter at de, som bringe det,

ere bortgangne; at nærmeste Sundheds-Gommission be-

. stemmer, om og hvorlænge del bjergede Mandskab og

de, som have bjerget dem, bor holdes i Observations-



For. ANG. QvAnANTAINEVÆSENET. li\

Qvarantaine paa det Sted,
,
hvor de indlægges, hvilket 1805.

skal rette sig efter de Regler, som i § 18 ere fore- 8. Febr.

skrevne. — B) I Henseende til Godset: at Ingen maa

begive sig til Skibel efter at Folkene have forladt det,

eller bjerge endog del mindste af det strandede Gods,

forend af Øvrigheden , -efter Overlæg med nærmeste

Sundheds-Commission, er bestemt, om og hvorvidt maa

bjerges eller ikke; at saadan Tilladelse ikke maa gives

for do Skibe, som efter denne Anordnings 12. § skulle

gaae til Losnings- Qvarantaine i Ghristiansand , hvilke

Skibe med hvad de indehave bcir antændes og op-

bræn^les; at derimod fra de Skibe, som efter 13, og

16. § kunne tages under Observations -Qvarantaine,

Bjergning kan skee; fra Skibet, naar a) Skibet, forend

Noget derfra udtages, stærkt igjennemrfjges
;

b) de gift-

fængende eller i giflfængende Emballage indpakkede

Varer nedsænkes i Scien; c) Tonder og Kasser, hvori

ugiftfængende Varer forefindes, afskyiles i Sdvand, helst

paa Skibsdækket selv, og henlægges, efter Veirligets

Beskaffenhed , . een eller flere Dage paa Stranden

;

d) Varerne af Skibet udtages, saameget mueligt, ved

Skibets eget Mandskab, og: e) ei'icvhu^nden som en Deel

udtages, Rogningen sk>*er paany. Paa Stranden, n;iar

a) de i Land (Jrivende Varer, saavidt de ere a'ihfæn-

gende, opbrændés paa Stedet uden at rores med Hiun-

der; b) Tonder og Kasser, hvori ugiftfængende Varer,

efterat være overskyllede af Sbvand, henligge endnu

een eller flere Dage bevogtede paa Stranden. — Alt

dette skal foregaae under Opsigt og Veiledning af den

vedkommende Øvrighedsperson, eller en paalidelig Mand,

som han dertil ansætter, med hvem alle andre Beljente

olg Opsynsmænd, som ved Strandingen have Forretning,

skulle forene sig, for at fremme den fornodne Orden.

— I de Egne især, hvor Strandinger jevnligen forefalde,

skal Ovrighéden udsee Huse, som efter Overeenskom-

melse med Beboerne kunne, i fornOdent Fald, gjores

ryddelige, for deri at indlægge de Personer, som i
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4805. StrandingsUlfældo bor for l-u Tid holdes afsondrede;

8. Febr. ligeledes bor Ovrighedca være forud betænkt paa,

hvorledes i sligt. Fald de fornodne Klæder til Brug for
h

Strandede kunne være -tilrede; All imod billig Godt-

gjbrelse til Vedkommende. — Til Ly for det fbrste

kunne Hytter af Jord, Tang og deslige i Forveien, efter

ethvert Steds Leilighed, opsættes. - De Udgifter, som

til disse Foranstaltninger og Godlgjorelser kunne fore-

falde, meldes fil Qvaranlaino-Dlrectionen, som besbrger

dem anviste. — Derimod kan ingen Erstatning lilstaaes

for Skibe eller Ladninger, som ifolge den af vodkom-

mende Ovrigheder eller Sundheds-Gommissioner trufne

Foranstaltning opbrændes, nedsænkes i So, eller paa

anden Maade tilintetgjbres, eller beskadiges og forringes

i deres Værdie. Det overlades desaarsag Enhver, selv

at drage Omsorg for sin Betryggelse i slige Tilfælde

ved fornoden Assurance, da han ellers maa tilskrive

sig selv den deraf flydende Skade.

34) GodSj som lost inddriver, — Hvad som i næst-

foregaaende 33. § er anfbrl om Behandlingsmaaden af

Gods, som med Skib indstrander, gjelder ogsaa om

Gods, som lost inddriver fra Havet,, uden at man kan

vide, hvorfra det kommer. ' *

35) Sygdom blandt Indstrandede. — Kommer af

strandet Mandskab fra mistænkeliut Skib nocen Svu i

Land, eller falder i Sygdom efter at være kommen i

*

Land, skal det strax meldes Ovrigheden, og nærmeste

Læge hentes, for at skjbnne om Sygdommens Beskaf-

fenhed. Viser det sig da, eller det kan befrygtes, at

Sygdommen ,er farlig smittende, da besorger Lægen

Alt hvad som udfordres til den Sviies Kuur os Pleie,

og Ovrigheden foranstalter Alt hvad som lil hans saa

meget muelige Afsondring fra de Ovr*ige, som med

ham ere bjergede elier have bjerget, kan være for-

' nbdent; ligesom ogsaa Qvarantainen derefter forlænges.

36) Ligs Begravelse m. v. — Doer Nogen af de

Bjergede under Bjergningen, eller efter at være kommen
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i Land, og Skibet erfares at være smittet eller mis- 1805.

tænkeligt', da skal Ovricheden , som derom ufortovet 8.- Febr.

hor underrettes, selv, og efter Overlæg med nærmeste

Læge, foie alle muelige og de hurtigste .Anstalter til:

at Liget strax bliver jordet i en Grav, fire Alen dyb,

i Nærheden af del Sled, hvor del er; at Klæderne,

som den Dode har baarel og hvorpaa den har ligget,

jordes med Liget eller brændes; at Ingen uden de

allernbdvendigsle Personer, og da forst de Indslrandede,

hvar Stranding er skeet, ere nærværende; at hverken

den Dode eller det Toi, som omgiver ham, umiddelbar

berbres med Hænder; at de. som behandle Liset, holde

sig, saamegel mueligt, paa den Side, hvorfra Vinden

blæser; at de, saasnart Jordefærden er forbi, afibre siii

de Klæder, som de have været ifbrte, hvilke lægges i

Vand og siden udluftes; al de, fbrend at ifbres andre

Klæder, vaske sig over hele Legemet med Eddike, naar

samme kan haves, eller i andet Fald med Sbvand; at

de dernæst holde sig i Qvarantaine afsondrede fra

Andre i 40 Dage; at de Klæder, de have brugt under

Qvarantainen. saavel som allc der i HusetværendeKlæde-

stykker, Linned og Sengeklæder, samt andre giftfain-

gende Ting, uopholdeligen udbringes og opbrændes;

at Huset derefter fast tillukkes og lades ubeboet, indtil

videre Foranstaltning af Ovriiiheden er bleven foiet;

og overalt, at alle de Forsigtigheder anvendes, som til

at hindre Smiltes Udbredelse kunne eragtes tjenlige og

fornbdne. — Dersom udenfor Strandingstilfælde Lig

inddriver, som er ukjendt, da iagttages saameget af

forestaaende Hegler, som njaatte findes anvendeligt.

Men Qvarantainen for dem, der have været med at'

jorde saadanl Lig, bestemmes af Ovrigheden fra i til

14 Dage, efter Omstændighederne, uden aL disses Klæ-

der behbve at opbrændes.

37) Huus - Qvarantaine. lovrigt skal det være^

samthge Sundheds-Commissioner og Ovrigheder paalagt,

at, sa^fremt det, de foreskrevne Forsigtigheder uagtet,
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1805. skulde hænde, være sig ved mistænkelige Skibes An-

8. Tebr. korast under Kyslerne eller lil Sostæder, eller ved

Qvarantainerne, iwor disse holdes, eller ved Strandin-

ger eller anden Leilighed, at nogen -af Kjobslædernes

eller Landets Beboere skulde, paa hvad Maade det end

skeer, have haft Samqvem med nogen Person eller

noget Gods fra mistænkeligt Skib forend dens eller

dels Qvarantaine er forbi, der da ufortovet foranstaltes,

al det eller de Huse, hvor saadant Samqvem har været,

og den eller de Personer, som saadant Samqvem have

haft, tages linder Bevoglning og afsondres fra andre,

indtil saadan Qvarantaine er holdt, som, i Forhold til

Omstændighederne med det vedkommende Skib, maatte

eragtes passende.

38) Indberetninger om Sygdomme. — Ligeledes skulle

samtlige Stads- og Land-Physici , især i de Steder og

Egne, hvor mistænkelige Skibe have været, eller Qva-

rantainer paa Skibe eller i Land ere holdte, være op-

mærksomme paa de Sygdomme, som der vise sig; og

saafremt de bemærke, at nogen saadan kan henfores

lil det Slags, denne Anordning har til Oien)od at af-

værge , da ei alene undeiretle Sundheds- GoUegiet i

Kjobenhavn om dot Forefaldne, men derhos strax an-

melde saadant for vedkommende Ovrlghed, som derom

har al gjore Indberetning til Qvarantaine -Directionen,

og imidlertid at fdie de Foranstaltninger, hvortil For.

af 17. ApriM782, og denne Forordning, give Anledning

og Veiledning.

39) Stntffe for Overtrædelser af denne Anordning. —
1) Forsommer nogen Lods at medbringe det anordnede

gronne Flag, naar han, i den Tid det er befalet at

være opmærksom paa Skibe fra smittede eller mistænkte

Steder og Lande, gaaer ud med sin Baad, bbder han

fem Rd., hvilken iMuIkt fordobbles, dersom Forseelsen

-igjentages. Men befindes det, at Skylden er Lodsolder-

mandens, boder denne i Lodsens Sted, og dobbelt. —
2) Befindes det, at en indenlandsk Skipper, ved Ud-

1
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gaaende fra noget af Vore Toldsteder, ikke, som be- 1805.

falet er, har fors\net sig med et Exemplnr af denne 8. Febr.

Vor Forordning, hvilket stedse bor folge Skibet, da

boder han ti Rd., og udclareres ikke forend han har

^anskaffet sig et saadant Exemplar, saafremt det paa

Stedet er at faae, og derhos erlagt den forommeldle

Mulkt. — 3) Undlader Skipperen at gjore sit Skibs-

Mandskab og sine Passagerer bekjendt med denne An-

, ordnings Indhold, saayidt dem vedkommer, da straffes

han i deres Sted, naar Nogen iblandt dem af Uvidenhed

forseer sig imod samme. — 4) Forsommer en Skipper,

som er pligtig lil ved Ankomsten til nogen af Vore

Kysler eller Havne al melde sig til Undersøgelse eller

holdende Qvarantaine, at tilkjendegive Skibets Forfat-

ning ved el af de, i denne Anordnings 9 § befalede.

Signaler, da bor han, saafreml han befindes al være

kommen fra smillet Land, skjcindl ikke fra smittet Sted,

bode eet Hundrede Rd. Men er han kommen fra be-
r

fængt Sled, fra hvilket han ei har kunnet erholde reenl

Sundheds-Pas; eller han har smitsom Syge inden Borde,

da straffes han med Fæstnings-Arbeide fra I til 3 Aar.

— 5) Henvises noget Skib, efter Undersogelse af Sund-

heds-Conmiissionen paa det Sted, hvor det er indkom-

men, til Losnings -Qvarantaine i Chrisliansand , eller

andet dertil bestemt Sted, og Skipperen ikke gjor sig

Umage for al efterkomme delle, men derimod Linyltlgen

' anlober andre Steder, eller med Flid forfeiler Reisen,
,

da straffes han for dette sil Forhold med at bode eet

'Tusinde Rd., og skal, om han er Vor Undersaat, være

uværdig til nogensinde at fcire Skib. J5vrigt behandles

han paa ethvert Sted, hvor Skibet underveis henkom-

mer, efter denne Anordnings Bydende. — 6) For-

lader nogen Skipper den ham paalagte Qvarantaine,

uden Sundheds- eller Qvarantaine-Gommissionens skrift-

lige Samlykke til Skibets Afreise fra Stedet, behand-

les og straffes han i Alt paa lige Maade, som und.er

foregaaende Nr. 5 er meldt. — 7) Aflægger den Skib-
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1805. f(5rende urigtig Forklaring ved den fcirste efter denne

8. Febr. Anordnings 7. og 10. § foretagende Undersogelse, da

boder han fra li til eet Hundrede Hd. — Gjor lian,

ved den af Sundheds-Coinmissionen paa det bestemte

Sled afholdende nærniere Examination, Brug af falske

DocutBenter, eller fordblger Papirer, som han kunde

og burde fremlægge, og han derved tilsniger sig anden

; Beslutning om Qvarantaine. end den, som, naar Om-

stændighederne vare rigtigen oplyste, burde efter denne

Forordning bestemmes; da straffes han med Fæstnings-

Arbeide fra 6 til 12 Aar. Men dersom Skibet kommer

fra noget med Smilte befængt Sled, eller det har, eller

har haft, smitsom Syge inden Borde, eller det har over-

taeet Gods eller Personer fra smittet Skib, eller det

har Vare inde, som vitterligeri ere komne fra smittede

Steder; og saadant af den Skibftirende, ved sidstmeldle

Examination, lægges Skjul paa; da bor han, saafremt

paa Grund heraf mildere Qvarantaine, eller Samqvem

med Landet, tillades, og denne Tilladelse benyttes, have

sit Liv forbrudt. — 8) Er Skibet kommet fra noget Land,

om hvilkel det maa være den Skil) forende bekjendt,

al smitsom Svae der er udbrudt, skjondt ikke fra noget

allerede befængt Sted; da skal Euhvei", som, uden

Sundheds - Gomniissionens Forevidende o^ Tilladelse,

gaaer fra Borde; Enhver som sætter Nogen fra Skibet

i Land, 02 ligeledes den Skibfdrende, som tillader at

Farloi dertil fra Skibet bruges; fremdeles: Enhver som

gaaer ombord og igjen forlader Skibet; Enhver som,

paa anden Maade end anordnet er, derfra sender Breve,

. Pakker, Klædestvkker elier Vare i Land; 02 endelic

Enhver, som vidende om Skibets Forfatning modtager

slige Ting; straffes med Boder fra eet Hundrede til fem

Hundrede Rd., eller, i Mange! af Betaling, med Arbeide

i Forbedringshuset fra 1 lil 6 Maaneder. — 9] Men er

Skibet kommet fra befængt Sted, fra hvilket det ei har

kunnet erholde reent Sundhedspas, eller har det alle-,

rede smitsom Syge inden Borde, da skal Enhver, som
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paa nogen af de i næsLforegaaende Nr. 8 benævnte 1805.

Maad'er forseer sig, slraffos paa Livet. — 10) Bryder 8. Febr.

Nogen Qvarantaineu i Sygehuus eller Lazareth, ved at

gaae ud af samme, forinden saadant er blevet liam til-

ladt af rette Vedkommende, eller ved at udbringe Klæ-

der celler Gods derfra, da stratTes ban paa Livet. —
i i) Forsdnimer nogen Skibforende den i denne For-

ordnings 26. § befalede .Anmeldelse af Dodes Efterla-

denskaber, da boder han fra ti til halvtredsindstyve Hd.

— 12) Alle i denne § ommeldte Boder tilfalde Qvaran-

tainevæsenet.

40) Denne Forordnings Bekjendiyjorelse — Paa det

at denne Vor Anordning desto vissere kan vorde kund-

gjort for enhver Vedkommende, befale Vi, at et til-

strækkeligt Antal deraf skal trykkes, og hver Lods,

saavelsom og Enhver, til hvem noget Opsyn med Sund-

heds-Foranstaltningerne langs Vore Kyster er betroet,

leveres et Exemplar, saa og: at deraf omdeles saa-

mange, som behoves, iblandt Vore Undersaatter, der

boe ved Kysterne eller Fjordene i Vore Riger og Lan(lt\

— Alle Skibs-lUiedere skulle ogsaa uopholdeligen for-

syne baade deres fraværende og nærværende Skippere

med Exeraplarer deraf; saa skulle og Magistraterne

levere enhver Skipper, naar han aflægger sin Borger-

Eed, etExemplar, — Endelig skal Forordningens Hoved-

indhold kundgjores fra Prædikestolene, og de Stykker

deraf, som nærmest kunne vedkomme Stedets Beboere,

Ord til andel oplæses, nemlig paa Landet: §§ 5, 7, 8,

9, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 3o', 36 og 39, og i

Kjobstæderne: §§ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 26, 32,

33, 34, 35, 36 og 39; hvilken ilekjendlgjorelse og Op-

læsning bor skee, baade nu slrax, og herefter eengang

om Aaret ved Skibsfartens Aab'ning. — Icivrigt vente

Vi, at saavel Qvaranlaine- eller Sundheds -Commissio-

nerne, som de vedkommende Ovrigheder; ville med
Omhu og Ndiagtighed yaage over fornævnte Vore De-

fahngers Efterlevelse, saaledes, at de derfor kunne
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<805. staae Os til Ansvar. — Hvorefter alle Vedkommende

8. Febr. sig allerund. have at rette. Givet i Vor kgl. Residents-

stad Kjobenhavn, den 8. Februarii 180a.

FoRTEG^ELSE ovcr Varer, som ved Qvarantaine-

Anstalter, efter hidtil hafte Erfaringer, sæJvanligen an-

sees for giftfængende eller ikke giftfængende.

Giftfængende.

1) Uld, Bomuld, Silke, Bast, Haar, Fjer og Pennefjer, Duun,

Her, Hamp, Blaar, Straa, Svamp. — 2) Alt hvad af disse Mate-

rialier er forfærdiget, altsaa: Traad eller Garn, af alle Slags

j

Uldne-, Bomulds-, Silke-, Linnede- eller Haar-Taier, Gang-

eller Senge-Klæder, af alle Slags; konstige Blomstev, Snorer,

Hatte, Fletninger, Matter, Netter, Sigter, Papir af alle Slags,

og fblgelig BCger o. desL Tougværk, som ikke er tjæret,

Klude og Lapper, alle Slags. — 3) Huder, Skind, Pels- og

Foerværk, Læder, Pergament, og alt hvad af disse Materia-

lier er forfærdiget, tilberedet eller sammensat. — 4; Dyr som

bære Uld, Haar, Btirster eller Fjer. Horn og Been i raa og

uforarbeidet Tilstand. — 5j Cochenille og raspet Faivetræ,

— 6) Alle Slags Mynt eller Penge.

Ikke-giftfængende.

1) KoiTivarer, alle Slags, saasom: a) Hvede, Boghvede,

Rug, Byg, Riis, Mais^ bj Bælgkorn, saasom Erter, Bcinner,

Vikker o. desl. 5 c) Alt hvad af Korn er formalet, bagt eller

paa anden Maade tilberedet, saasom Gryn, Meel, Brcid, Sti-

velse o. s. V. — 2} Kjtid, Flæsk, Fisk, alle Slags, og paa

hvad Maade det end ved Saltning, Rogning, Tcirring o. desl.

er tilberedet. Saa og: Smor, Ost, Fedt, Talg, Honning, og

hvad ellers af Dyreriget til Fødemidler anvendes. — 3) Frug-

ter, alle Slags: a) Blfide, saasom Citroner, Pommerantser,

Appelsiner, Lemoner, Viindruer, Rosiner, Corender, Figener,

Oliver o. desl., hvad enten de ere friske, tbrre, syltede, eller

paa anden Maade tilberedte j b) Haarde, saasom Kalfe, Cacao,

Nsdder, Mandler o. desl.; c) .Tordfrugter , alle Slags, saasom

Kartofler, Rodder, Haugevæxter o. desl. — 4) Flydende Varer,

alle Slags, saasom: a) Vine, Brændevine, Liqveurer, Spiri-

tuser, Cider, MjOd, Olier, Vande, naturlige eller konstige;

b) Frugt-, Plante- eller Træ-Sai'ter, alle Slags. — 5) Spece-
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rier, alle Slags, saasom Kaneel, Safran, Ingefær, Peber, Neg- 1805.

liker o. desl. — 6) Drogerier og alle andre Åpotheker-Varer 8. Febr.

i Almindelighed, simple eller sammensatte^' — 7) Planter, og
'

disses Blade, Stilke, Rt^dder og FrOer, hvad enten de ere

friske eller tbrre; hertil henhorer altsaa: Thee, Tobak, Humle,

og overalt af Planteriget Alt hvad som ikke blandt de gift-

fængende Ting udtrykkelig er nævnt. — 8) Træsorter, alle

Slags, i Blokke, Tbmmer, Planker, Brædder, Tbnder, Kasser

eller andet Slags Træarbejde; saa, og Alt hvad fra Træ

fremkommer CFarvetræ undtagen"), saasom Aske, Kul, KjonrOg

og Tjære, Gup:imi, Harpix, Kolfonium. — 9) Jordarter, i raa

eller forædlet Tilstand, saasom alt Fajance, Porcellain, andre

Leerkar o. desl. — 10} Stene og Metaller, raa eller i Arbeide

(Mynt undtagen). Steenkul, Kalk, Svovel, AUun, Vitriol, Bly-

hvidt, Salpeter og alle andre Fossiliev og -Mineralier, eller

hvad deraf er tilberedet, samt hvad fra Sfibunden erholdes,

- saasom Rav, Conchylier, Koraller o. desl. — 11) Farve- og

Maler-Stoffer, saasom Indigo, Cobolt, Minie o. desl. — 12) Glas, •
^

alle Slags. — 13) Alt hvad ved Forædling eller Sammensæt-

ning, eller anden Tilberedning af forbemeldte ikke-giftfængende

Materialier og Varer fremkommer, saasom Sæbe, Krudt o. a. m.

Anm. 1) Naar giftfængende Ting ere (f. Ex. i Ttiier eller

paa anden Maade) sammensatte eller indblandede med ikke-

giftfængende, ansees det Hele som giftfængende. — 2) Naar

ikke-giftfængende Varer ere omsvobte med eller indpakkedes

giftfængende Ting (f. Ex. Straa, Blaar, o. s. v.) , ansees

og behandles de som giftfængende indtil de ere skilte fra

Emballagen. — 3) Naar der er Tvivl om en Ting eller Vare

henhtJrer til de giftfængende eller ikke - giftfængende , bUver

derom at afgjJire af vedkommende Qvarantaine - Commission,

, som til den Ende forsynes med de fomodne Underretninger. — '

4) Dersom Erfaringer endvidere maatte veilede til at henregne

en eller anden Vare til den giftfængende Klasse, som hidtil

er anseet for ikke-giftfængende, skal derom nærmere vorde

bekjendtgjort. — 5) Fordi en Vare eller Emballage er ikke-

giftfængende, er den dog ikke fntagen for ROgning, Luftnirig,

Vaskning eller anden Rensning i forskjellig Tid og paa for-

skjellig Maade; hvorom enhver Qvarantaine- Commission vil

foreskrive det Forntidne. — Kjobenhavn i den kongelige Di-

, rection for Qvarantaine-Foranstaltningerne, den 8. Febr. 1805.

Bille. Malling. ' Cold. Janssen. ]

Kirchhoff". v, Schmidt-Piiiseldek,

Lange.

m
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1805.

22. Febr.

Forordning for Danmark og Norge, ang.

Forbud mod Begravelser i Kirkerne m. v. Khavn

den 22. Februar 1805. — Denne Forordning er, som

Overskriften viser, kun bestemt' for Danmark og Norge, og

ikke publiceret ved Landsoverretten i Island ^ derimod er den

bekjendtgjort i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1806, og har

foranlediget Ovrigheds-Foranstaltninger i Island mod den fcir

ogsaa der sædvanlige Begravelse af Lig inde i Kirkerne. —
— Canc. 1. Departem. Registrant III, 28 (1805, Nr. 61),

Original -Aftryk hos Schultz. CoU. Tid. 1805, S. 145—148.

Qvart-Forr. for 1805, S. 71—'tS. Schou XIV, 281—283.

Forordning for Danmark og Norge, som forbyder

nye Gravsteders Indretning i Kirkerne og foreskriver

de Vilkaar , under hvilke de nuværende Eiendoms-

begravelser maa afbenyttes.

Vi Christian den Syvende &c. G. V.: At da Vi

ikke tinde det sommeligl, at Bygninger, indviede til det

hoieste Væsens Dyrkelse, tillige afbenyttes som Gjenjme-^

steder for Legemer, der overgives til Forraadnelse; og

da den fra mindre oplyste Tider nedarvede Skik, at

begrave de Dtide i Kirkerne, ofte har haft farlige Til-

fælde, endog Helbreds Tab for de Efterlevende, til Folge

:

saa opfordres Vi (il, at foreskrive saadanne Regier i

Henseende til Brugen af de i Kirkerne allerede værende

Begravelsessteder, at disse kunne gjores uskadelige,

i det Vi drage Omsorg for, al TempleiHie i Vore Ri^er

herefter kunne vorde forbeholdne til deres egentlige

Bestemmelse. — Vi befale derfor saaledes som fo^er:

1) Der maa herefter intet nyt Gravsted optages

eller indrettes i nosen Kirke i bec^e Vore Ri^er. Ei

heiler maa no"et efter denne Tid beuravende Lin enten

jordes eller hensættes i de nuværende Eiendoms-Be-

gravelser i Kirkerne, uden med den Forsigtighed,

som i det Folgende onimeldes. — 2) Men paa det

at ogsaa disse Eiendomé- Begravelser efter Muelighed

kunne vorde afskalTede, paalægge Vi de Kirkers Fore-
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satte, hvor saadanne Begr'avelser findes, strax at træde 1805.

i Underhandling med Vedkommende, for at formaae 22. Febr.

disse til at afstaae deres Ret lil Gravstedets Afbenyt-

telse for Fremtiden, mod Vederlag af en beqvem Plads

paa Kirkegaarden , til Eiendoms-Begravelse for dem og

deres Familie. Forhandlingerne herom indsendes der-

efter til Approbation i Vort Danske Cancellie. — 3) Fin- '

des Nogen utilboielig li! saadan Afstaaelse, da maa det

vel tilstedes ham og Familie, fremdeles at afbenytte
,

deres Eiendoms-Begravelse, mon under Vilkaar: at intet

Lig deri vorder indsat, forend 2 Aar fra Dodsdagen

ere forldhne, med mindre det beliorigen balsameres,

under en i Districtet ansat offentlig Læges Tilsyn, og

derom fremlægges ilennes Attest. — 4) Vorder Liget

ikke balsameret, da bor Kirkl^ns Foresatte anvise den,

som dets Begravelse [)aa!igger, et passende Sted, hvor

Liget kan henfores og bevares, indtil det efter forom-

meldte 2 Aars Forlob maa indsættes eller begraves i

Kirken. — 5) Ti! den Ende skulle vedkommende Fore-

satte, paa de Kirkers Vegne, i hvilke Eiendoms-Begra-

velser for Fremtiden kunne benyttes, sorge for, at saa-

frenil ved Kirken er nog^t Kapel, i hvilket disse Lig

i de nævnte 2 Aar kunne bisættes, og hvis Indgang er

saaledes bevaret, at ingen Stank paa nogen Alaade

derfra kan indtrænue i Kirken, delle da vorder ind-

rettet til forommeldte Brug. I andet Fald bar Kirkens

Foresatte være betænkte paa, enten, al den Kirke, i

hvilken intet saadant Kapel kan indrettes, erholder

Sikkerhed for, at kunne i fornodcnt Tilfælde faae Plads

til Lig i en anden Kirkes, paa ovennævnte Ma^lde ind-

rettende, Kapel, eller og, at en liden og passende

Bygning til saadan Bisættelse opfores paa Kirkegaar-

den, for Kirkens Regning, efter derom gjcirende For-

slag j
som indsendes til Canceiliels Bedommelse og

Approbation. — 6) Da saadan Foranstaltning medfarer

Udgifter for Kirkerne, bor til nogen Erstatning for

FL Si. 46
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1805. samme erlægges 4 Mk. maaiiedlig for ethvert Lig, som

"T*''*^i^rT^ paa denne Maade bisættes, til den Kirkes Kasse, hvor
22. Febr. ^ '

'

Gravstedet er. — 7) 1 Tilfælde at Lig bisættes i en

anden Kirkes Kapel, bor den Kirkes Betjente, til hvil-

ken Liget egentligen henhdrer, nyde samme Betaling

som hidindtil har været fastsat, hvorimod Betjentene

' ved den Kirke, i hvis Kapel Liget bisættes, i denne

Henseende Intet have at fordre. — 8) Begjæres det at

maatte opsætte Epitaphier i Kirken over .Afdcide, som

paa Kirkegaarden ere begravne, da kan saadant tillades,

dog efter Kirkens Leiliahed, og mod en Kjendelse til

sammes Kasse. — 9) Endelig befale Vi og, at vedkom-

mende Foresatte skulle drage Omsorg for, at enhver

Kjcibslæd - Kirke"^, som ikke har Kirkegaard udonfor

Byen, i det seneste inden 2 Aur erholder en beqvem

Plads ti! samme, af saadan Storrelse, som efter Menig-

hedens Folkemængde er tilstrækkelig, hvilken Kirke-

gaard, naar den til dette Brug er indrettet, bcir, ved

en passende Tale af Sognepræsten , dertil hiiitideligen

indvies. — Hvorefter alle Vedkommende sig allerund.

have at rette. Givet i Vor kongelige Residentsstad Kjci-

benhavn, den 22. Februarii 1805.

1. Marts. Admiralitetets Instrux for Lodser i Danmark

og Norge, ang. Behandlingen af mistænkte Skibe.

Khavn den 1. Marts 1805. — ikke sendt tii Island

eller der publiceret, men oversat paa Islandsk som Pendetit til

For. 8. Februar 1805 og trykt tilligemed den paa Vidb 1831

(see den straxnævnte Forordning forudskikkede Bemærkning).

Dansk: Qvart-Forr. for 1805, S. 73—785 Schou XIV^

284-288.

Islandsk: „Instrux fyrir '16dsana i Danmiirku og Nor-"

vegi, åhrærandi breytni feirra vib skip, sem grunscim {>ykja

om flutning næmra sjukdoma",^ Vi&eyjar kl. 1831. St«, oversat

efter Schous Register, men urigtigen anfbrt som kongeligt.

Instrux for Lodserne i Danmark og Norge, betræf-
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fonde deres Forhold ved Skibe, som ere mistænkte for 1806.

smitsom Syge. " 1. Marta.

i) Eniiver Lods har at gjcire sig nciie bekjendtmed
^^^"""^

den Icongehge Forordning af 8. Febr. 1805, angaaende

Qvarantainevæsenet j
af hvilken Forordning ham over-

leveres et Exemplar, paa del at han ci alene selv kan

holde sig Hans Maj" Befalinger om Behandlingen af

mistænkte Skibe efterrettelig, ' men ogsaa være istand

til at meddele enhver ankommende fremmed Skipper

fornoden Oplysning. — 2) Fra den Tid det. ifolge nys- /

'

nævnte Forordnings 4. §, er bleven Lodserne tilkjende-

givet af deres ForesaUe, at Pest ell«r anden farlig

smittende Sygdora er udbrudt i noget Land, fra hvilket

Skibsfart og Handel fores til Danmark eller Norge, og

indtil at de Lande, i hvilke Sygdom har hersket, paa lige

Maade erklæres fri for Mistanke, maa ingen Lods gaae ud

med sin Lodsbaad, uden at medbringe det anordnede

grbnne Flag, for dermed at kunne forsyne den ankom- .

mende Skipper, naai" saadant maatte behoves. Skeer

herudi Forsommelse da straffes den Skyldige efter

Qvarantaine-Forordningens 39. §. — 3) De Lodser, som
r

ikke allerede have modtaget saadanne Flag, kunne

vente sig disse tilstillede af deres Oldermænd; og bliver

Enhver ansvarlig for de Flag ham overleveres. Bemær-

kes del. at Flagene ere forkomne eller ubrugelige, bor

andre strax anskaffes af Oldermanden, »der har at holde

sig til den Lods, som derfor burde staae til Ansvar. —
4) Enhver vedkommende Lods er pligtig til at gaae de

Skibe imode, som med det antagne Lodstegn, nemlig

deres Nations Flag fra Fortoppen, eller fra den Top,

som bedst kan sees, ere dem kaldende, og uvægerligen

gaae ombord i Skibel, for der al forreile sin Lods-

tjeneste og give Skibet i saa Henseende al behøvende

Hjælp. — Dog, dersom Veir, Vind og andre Omstæn-

digheder gjore det muligt for Lodsen, at bringe Skibet

til Havn ved al seile forud i sin Baad, og han finder

Betænkelighed ved at gaae over i Skibet, fordi det maa

46*

\



724 Instrux for Lodser.

1805. formodes at medbringe Smitte: da kan det vel tillades

Marts, ham paa denne Maade at udfore Lodsninaen. Men seer

han, at han ikke under sin Ansvarlighed kan saaledes

lodse Skibet, eller begjærer den Skibfcirende at ban

skal komme ombord, da bor han uden mindste Mod-

sigelse gaae over i Skibet, og anvende sin yderste Flid

for at bringe det i Sikkerhed, da de Sbfarendes Vei-

ledning under Seiladsen ti! eller fra Havn eller Anker-

plads, er Lodsens fOrste Pligt. — Naar Lodsen gaaer

ombord , da b'6v han ikke medtage sine Folk , med

mindre Skipperen begjærer at disse tillige skulle gaae

over i^Skibet, eller Omstændighederne gjore dette nod-

vendigt. — 5) Det forste Oieblik Tiden og Seiladsen

tillader det, bor Lodsen soge Oplysnitig om: hvorfra

Skibet kommer, ou om det har Sundheds -Beviis fra

nogen indenlandsk Sostad, elierikke.— Er Skibet forsynet

med skriftligtBeviis fra nogen Sundheds-eller Qviirantaine-

Commission i Danmark, Norge eller Hertugdommene, hvor-

af det kan sees, at der paa denne dels Reiso ei kan

være Mistanke mod samme, da er Lodsen berettiget til -

at fore Skibet til hvilken Havn eller Ankerplads Skipperen

forlanger, og der at gaae i Land med Skipperen, da

ingenslags Qvarantaine finder Sted for Skibe, der med-

deles forommeldte Sundheds-Beviis. — Haves intet saa-

danl Beviis fra nogen indenlandsk Sundheds-Commission,

da bOr Lodsen endvidere adsporge Skipperen: om

Skibet paa sin Reise har halt, eller nu har, Syge om-

bord? — og,om det underveis har haft Samqvem med

noget andet Skib, saaledes at Folk eller Gods ere

komne fra det ene Skib til det andet? — Erfares det

af Skipperens Svar, at Skibet er kommen fra et inden-

landsk Sted, eller fra saadanne fremmede Lande, om

hvilke det ei er bekjendlgjorl , at smittende Sygdom

der er udbrudt; og det tillige befindes, at ingen om-

bord har været angrebet af Sygdom paa Reisen, samt, at

Skipperen ikke paa onispurgte Maade har haft Samqvem

med noget andet Skib; da har Lodsen at tilkjendegive

1



Instrux for Lodser. 725

Skipperen: at del vel kan blive ham tilladt at gaae i 1805.

Land, naar Skibet er kommen til en Sostad, hvori der L Marts,

er Sundheds-Commission; men at han slrax ved An-

komsten bor melde sig for denne, saaledes som i Qva-

rantaine- Forordningens 7. § er befalet. For at paasee

at saadant skeer, bcir Lodsen folge med Skipperen,

naar denne gaaer i Land, og tilligemed ham melde

sig for Stedels Sundheds-Commission. — 6) Skjonner

Lodsen, «l Skibet, efter hvad den 8. § i Qvarantaihe-

Forordningen bestemmer, maa være mistænkeligt, da

har han at paasee, at det strax hidser de "^anordnede

grOnne FJag, og saaledes melder sig lii Undersogelse

af vedkommende Sundheds - Commission. Det samme

bor og skee i ethvert Tilfælde, hvor Lodsen er i Tvivl

om Skibet bor ansees for mistænkeligt elier ikke. -

7) Fra det Oieblik del grdnne Flag er hidset, bliver

Skipperen og- alle andre ombord værende Personer

forbundne til at rette sig i AU efter hvad Lodsen til-

siger. Hvorimod han , som Opsynsmand over Skib,

Mandskab og Passagerer, siaaer til Ansvar for, at Intet

foretages mod Qvarantaine-Forordningcn. — Formærker

han nogen mistænkelig Adfærd hos Folkene eller Pas-

sagererne, bor han strax d^rom advare Skipperen, og

dersom Noget foregaaer, der er stridende mod Anord-

ningerne, da, saasnart og paa hvad Maade skee kan,

gjore Anmeldelse derom til nærmeste^Qvarantaine-Gora-

mission eller Ovrigbed
,

paa det at Undersogelse kan

anstilles, eller de nødvendige Foranstaltninger mod slige

Uordener vorde Irufne. — Saalænge Skibet farer det

grciune Flag, maa Lodsen ikke gaae fra Borde, uden

Sundheds-Commissionens Tilladelse. — Er han efter-

laden i at opfylde de ham, som Opsynsmand, paalig-

gende Pligter, da maa han vente at blive straffet, som

deeltagende i de Forseelser, om hvilke han har været

vidende. — 8). Saalænge Lodsen forbliver paa Skibet,

b5r han, efter Muelighed, holde sig paa Dækket, og.
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1805. ifald (jer er Syge blandl iMandskabet, aldeles ikke gaae

Marts, ned i deres Lukaf, elier have nær Omgang med disse.

— 9) Hvor et mislænkeligl Skib .indlodses, skal del

lægges paa en god -Ankerplads, men, saavidl nmeligl,

^ afsides fra andre Skibe, og vedblive at fiire det i Qva-

ranlaine-Forordningens 9. § befalede særdeles Flag. —
Dersom sammesteds er Fæstning, Batterie eller Vagt-

skib, bor Skibet lægge sig under sammes Kanoner, og

der forblive, indtil det er meddeelt nærmere Forholds-

Ordre. — 10) For den Tid Lodsen opholder sig ombord,

som Opsynsmand over Skibet, nyder ban, for denne

sin Forretning, daglig 1 Rd. foruden Kosten (hvorimod

hans Etmaals-Penge som Lods ophore), samt en billig

Godlgjcirelse for sin Hjemrejse , hvilken Godtgjorelse

beslCQuiies af Sundheds -Comnussioaea, saafreuil han

ikke derom kan blive enig med den Skibforende. —
Ere de Folk han havdp med sig,' efter Skipperens For-

langende, gaaet over i Skibet tillige med ham, da have

disse i alle Maader at forholde sig ligesom Lodsen

solv, og enhver af disse tilkommer den samme daglige

Betaling og Kost, som ham. Men komme flere ombord,

end Skipperen forlanger, da bestemmer Sundheds-Com-

missionen, hvorvidt disse kunne være berettigede til

' Godtgjorelse. — 11) Naar Lodsen forsyner Skipperen

,
med det anordnede gronne Flag, da bor denne, saa-

fremt han bruger det mere end een Dag, betale Lod-

sen 2 Rd. derfor, hvorimod han kan beholde Flagget.

— Beholder han flet, da bcir Lodsen, saasnart han

kommer hjem, strax melde saadant til Lods-Olderman-

den, eller den, som er betroet at uddele Qvarantaine-Flag

til Lodserne, og aflevere de bekomneSRd., paa det at et

nyt Flag uopholdeligen kan anskaffes. — Boe Lodserne

paa saadanne Steder, hvor de ikke selv kuune forskafl'e

sig disse Flag, skal deres Overlods, til hvem de have

at henvende sig, være dem dermed behjælpelig; lige-

^

» som de og for ham have at anmelde, naar det Exem-

plar af Qvarantaine-Forordijingen, som er bleven dem

1
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meddeell, af en eller anden Aarsag inaatte være for-

kommet. — 12) Saasnart et Skib kommer ind i nogen
'

Havn elier Udhavn, og forer det gronne Flag, elier sin

NalioTis Flag paa Slorloppen, skal den Lods, som forst

bemærker at Skibet har kastet Anker, slrax gaae ud

til samme, og fraBaaden erkyndige sig: hvorfra Skibet

er kommen, og om det har Lods ombord; hvorefter

han uopholdeligen anmelder saadant. med alle de Om-
stændigheder som blive ham bekjendte, lil nærmeste

Lodsoldermand eller Øvrighed. Admiralitets- og Com-

missariats-Collegium den 1. Martii 1805.
^

Rentekammer-Circulaire til Stiftamtmænd og

Amtmænd samt Biskopper m. fl. i Danmark og

Norge, ang. Honorar for Execntores Testamenti

i Stervboer. Khavii den 9. Marts 1805, —
Findes ikke at være sendt til Island, men synes dog der at

have være anvendt^ da Rentek. Circ. 6. Oktbr. 1838 tilkjende-

'giver, at det for Fremtiden „indtil videre ikke bliver at over-

holde" der i Landet. — Rentek. Siell. Comptoirs Copiebog

Litr. 00, Nr. 713—715. Fogtm. VI. 18, 68 - (i9.

å

I Anledning af en til Kammeret indkommen Fore-

sporgsel: om det Honorariura, som Executores Testa-

menti ved Testamente tillægges for Skifters Behandling,

skulde ansees som Skifte-Salariurn ,
og saaledes være

fritaget for -Afgift efter Forordningen af 12. Septembr.

^1792, eller som Legater, hvoraf Afgiften b'6v erlægges,

har Kammeret corresponderet med det kongelige Danske

Cancellie, og da man med samme er bleven enig i, at

naar en Executor Testamenti for de Boer, som i Frem-

tiden lages under Behandling, blev tillagt mere i Ho-

norarium, end ham efter Anordningerne kunde tilkomme

som Skifteforvalter, skulde han af det Overskydende

være pligtig at udrede de befalede 4 pro Gento;

saa tilmeldes (Tit.) saadant herved til behagelig Efter-

retning og videre Bekjendtgjijrélse for samtlige Dem

9. Marts
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underordnede ordentlige Skifterorvaltere. Og da de

overordentlige Skifteforvaltere ved den 9. Art. i For.

af 12. Septbr. 1792 ere paalagte: lil de ordentlige Skifte-

forvaltere at indberette, om og hvormeget den konge-

lige Kasse kan' tilkomme i Afgift, saa maalte hine af

disse underrettes, om denne Foranstaltning, og i At-

testerne paa Anmeldelserne om Afgiften af Boerne maalte

tillige anmærkes, om Executores Testamenti vare tillagte

mere end de efter Anordningerne kunde tilkomme, og

da hvormeget. Rentekammeret den 9. Martii 1805.

22. Marts. FoFordmng ang. Examen artinm ved Kjiiben-

havns Universitet. Khavn den 22. Marts 1805'.

— Publicei'et i Synodalforsainlingen i Reykjavik 180.5, men

ikke ved Landsoverretten. — Canc, I. Departeirj. Registr. III,

39 (1805, Nr. 97). Original-Aftryk hos Schultz. Qvavt-Forr.

for 1805, S. 106-120; Scliou XIV, 295—311 5 Coll. Tid. 1805,

S. 209—214, 234- 237, 251-252, 282—284, 295—296, 393—

394, 438-441, 472-473, 502—504 og 518—522. — Uddrag.

Vi Christian den Syvende &c. G. V

4) Denne forste Examen, hvortil (ngen maa antages

forend han har opnaaet den i Anordn, al* II.Maji 1775

bestemte Alder, holdes herefter kun eengang aarh'g,

nemlig om Efteraarel, i den sidste Halvdeei af Oktober,

og maa være sluttet ved Maanedens Udgang. En over-

ordentlig Examen finder ..... kun Sted for de fra

Island dimitterede, naar Vanskeligheder ved Overfarten

forsinke deres Hidkomst Givet i Vor kongelige

Residents-Stad Kjobenhavn den 22. Martii 4805.

/ t

23. Marts. Rentekammer • Skrivclsc til den constifuerede

Stiftamtmand og Amtmand over Sondei-Aratet,

ang. Tilladelse til Handel paa Stranmfjord. Khavn

den 23. Marts 1805. — Hvorved Amtmanden sendes

') Bekjendtg. 10. August 1818.

\ t
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Gjenpart af Rentek. Skriv, til KjBbmand H. M. Tofte: at han, -1805.

som Borger i Reykjavik , maa vetlligeholdé den hans Fader ^
ved Rentek. Skriv. 21. April 1798 tilladte Handel paa Straum-

Qord, imod at han i Kjbbstaden forer stadig Handel, samt

ellers i Overeensstemmelse med Anordningerne, og under den

Betingelse, at de Handlende, som have Borgerskab i Gronne-

florden, forbeholdes Ret til at drive Handel paa det nævnte

Udliggersted. — Rentek. Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 1328 (Skriv,

til Tofte sst. Nr. 1327).

t

Rentekammer • Skrivelse til CancelUet, ang, 23. Marts.

Tiendens Beregningsmaade m. v. i Island. Khavn

den 23. Marts 1805. — Rentek. Isl. Copiebog Litr,^

Æ, Nr. 1311.

Ved Skrivelse af 5. Januar d. A. har del behaget

del kongelige Danske Cancellie at forlange delte Col-

legii Betænkning over en Foresporgsel fra Sognepræsien

til Stadeslad i Sneefjeldsuæs Syssel i Island , Provst

Gudmund Johnsen, om del for Præsiernes Indkomster

i bemeldte Island under 17. Juli! 1782 udgivne Reglement

endnu i alle dels Artikler skal ansees som gjeldende

og forbindende Lov, eller hvorvidt samme maatle være

ophævet. — Til Ijenstl. Gjensvar skulle vi derfor melde:

at forSaavidt Tienden og de tivrige saavel Præsiernes som

Kirkernes Indkomsler ved ovenmeldle Reglement ere

bestemte at leveres i Nalural-Produkter, eller i Mangel

deraf med Penge, synes, naar Ydelsen ikke kan præ-

steres med gode Vare in natura, at medfore Billighed^

at de, da Handelen er frigiven og den forhen octroye-

rede Handels-Taxt er ophævet, efter Sagens Natur nyde

Betaling i Penge, efter den Priis som Vårene gjelde

for i Kjob og Salg paa den Tid, da Betalingen skulde

præsieres, og ikke efter de ved Reglenienlel bestemte

Priser, som grundede paa de forrige Handelslaxler;

men at tillige den ved Reglementet fastsatte Regel,

hvorefter de Ting, som der skal ydes Tiende af, er

r
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4805. ansat til Hundrede, skulde, som Amtmand Thorarensens

Marts. Formening synes at gaae ud paa, forandres derhen,

at de liendepligtiize Ting skulde ansættes til Hundrede

for hver 4 Rd. de nu f^jelde for i Kjob og Salg, og

derefter vdes Tiende, kan Kammeret derimod ikke til-

raade, efterdi Tienden vod en saadan Forandring vilde

rendere 7 a 8 Gange saa meget som forhen, og altsaa

blive altfor trykkende, og aldeles ikke grundet paa

Reglementets Esprit af 1782, da en Ko, som i Regle-

^ mentet staaer for 1 Hdr., kom, da dens Værdie er

stegen til 16 å 20 Rd., paa den Maade til al slaae for

,4 til o Hdr. i Tiende; og naar Reglementet isiger, at

Godset skal vurderes saaledes, al hvert 4 Rigsdalers

Værdie skal gjelde 1 Hundrede i Tiende, er det efter

Landels Grundlov og Vedtægter ikke anderledes at for-

staae, end at 4 Rd. er anseet al Pari med en Ko, og de

ovrige Ting dertil evaluerlo: 6 Maikefaar 1 Hdr. og 8

Beder ligeledes 1 Hdr. — Itivrigt ere vi af lige Tanker

med Amtmanden, al der maa bestemmes en jalmin-

dclig Regel eller Capitel-Taxl, til Besfemmelse for, med

hvad Penge-Belob det, som ikke ydes in natura, skal

erlægges; man har og her ved Kammeret! en saadan

Bestemmelse til b'ormaai, ved en nv Indretning med

Skattevæsenet og Landskyldens Ydelse der i Landet,

naar, som vi haabe
,

Jordegodsets Taxation bliver i

dette Aar tilendebragt, Det kongelige Danske Gancellie

vil da befinde, at en Anordnina herom vil blive af Vi"-"

lighed, og at del fortjener den noiesle Overvejelse, at

bestemme, paa hvad Maade den skal sættes; i den Hen-

seende holde vi for, at det ikke, efter Amtmandens

Forslag, blev at overlade alene til Amtmændenes Videtur,

men maa henstille tiKSammes Overveielse, om det ikke

var raadéligt al lade denne Sag endnu' el Aar være

ubesvaret, elier i andet Fald, al, hvad Beslutning der

tages, ikkuns blev gjeldende til videre for dette Aar.

Rentekammeret den 23. Martii 1805.
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Rentekammer -Skrivelse til den constituerede isos.

Stiftamtmand og Amtmand over Sonder-Amtet/^TlIirrtr

ang. Grundleie i Havnefjord. Khavn 23. Marts

1805. — I Anlerlning af indkommen Besværing fra Skibs-

capitain Hans Thielscn, der havde etableret Handel og bygget

Handelshuse i Havnefjord paa Jorden Ofri&arsta&s Grund,

over, at Grundens nuværende Eier, Kjc)bmand Sivertsen, havde

1804 forhoiet Grundleien fra 2 Rd. aarlig, som vai* betalt til

Udgang af Aaret 1803, til 13 Rd. aarlig, hvorfor Kammerets

Resolution var forlangt , om ikke den ældre Leie skulde be-

staae fremdeles: — at-skjondt Kammeret ikke kan indlade

sig i at bestemme Leiens StcirreLse, som Vedkommende selv

maa enes om, vil det dog ikke paatvivle, at den constituerede

Stiftamtmand vil være Thielsen behjælpelig til derom at træffe

Accord. — Rentek. Tsl. Copicb. Litr. Æ, Nr. 1329. (Skriv,

til A. Knudsen som Thielsens Befuldmægtigede ang. samme,

Copieb. sst. Nr. 1330),

Resfeript til Stiftamtmanden og Biskoppen 29. Marts. .

over Island, ang. Hjalmholt Kirkes Nedlæggelse.

Khavn den 29. Marts 1805. — Canc. i. Departem.

Registrant III, 43 (^1805, Nr. lOo). Rubr. hos Fogtm. VI.

13, 113.

Christian den Syvende &C'. V. S. B. Da Hr. Provst

B. Thorgrimsen, Sognepræst til Setberg i Snæfjeldsnæs

Syssel udi Vort Land Island,, som Eier af Gaarden

Hjalmbolt, og deil derpaa staaende Annexkirke, inden

Arnæs Syssel i 'bemeldte Island, paa Grund af, at be-

meldte Annexkirke er næsten faldefærdig, — hele Sog-

net, hvis Folkemængde er henved 80 Mennesker, be-

staaer kun af 7 Gaarde, hvoraf ins:en iisuer over IVa

dansk Miil fra Hovedkirken Hraungerdi, hgesom der

heller ikke paa denne Vei gives betydelige Elve eller

vanskelige Steder at reise over; — samt det Pligtar-

beide, som ved Kirkens Opbyggelse paalaae det lidet ,

Antal Sognefolk, vilde bhve dem forholdsmæssig meer

besværligt, end hvor de ere flere; og endelig, al alle
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732 Besku. ang. Hjalmholt Kibkes Nedlæggelse.

1805. Vedkommende, nemlig Herredsprovslen, Sognepræsten

29'^arts
Sognefolket, stemme for det Anstigende, har anholdt

om, at bemeldte Annexkirke maatle nedlægges, og hen-

lægges til Hovedkirken Hraungerdi, samt al samme An-

nexkirkes Gjeld af 70 Rd. maatte godlgjores af de for

Kirken indkommende Auctionspenge: — saa give Vi

eder hermed tilkjende, al Vi, i Betragtning heraf, saml

eders i denne Anledning afgivne Forslag, allern. ville

have bevilget og fastsat:

1) at bemeldte Annexkirke paa Hjalmholt i Arnæs

Syssel maa nedlægges, og Sognet henlægges til Hoved-

kirken "Hraungerdi. — 2) at samme Annexkirke med

tilhdrende Ornamenter og Instrumenter maa sælges

ved offentlig Auction, og at af den derved udbringende

Capital godtcjOres Proprietarius det, han efter Kirkens

Portions -Regninger har lilgode, men at det mueligen

Overskydende henlægges til Hovedkirken Hrautigerdi. —
3) al Proprielarius til Hjalmholt beholder alle sammes

hidtilværende Annexkirkes Jordegods og Herligheder

som sin Eiendom; men derimod — 4) skal være for-

pligtet til. Intet at lade Præsten fragaae i hans- nu

V havende aarlige Indtægl af bemeldte Kirke. — Derefter

I eder allerund. haver al retle, og Vedkommende Sligt

til Efterretning at tilkjendegive. Befalendes eder Gud.

Kjiibenhavn den 29. Marts 1805.

29. Marts. Reskfipt til Stiftamtmanden og Biskoppen

over Island, ang. Reduktion af Kirkeqvilderne

paa Stad i Grunnavik. Khavn den 29. Marts

1805. — Cancell. 1. Departem. Registrant III, 43 (1805,

Nr. 104].

Christian den Syvende &c. V. S. B. Da Præsten

paa Stad i Grunnevig udi Vort Land Island, Hr. Hjalte

Thorberg, har anholdt om, at maatte fritages fra at er-

statte de 10 Grunnevig Kirke tilhorende Qvilder, som

i de sidslafvigte tre haarde Aar vare bortd(5de, uden
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nogen Brode eller Forsomnielse IVa hans Side, og da 1805.

du, Biskop Vidalin, har bevidnet, at delle Andragende ^^^^y^^^

er Sandhed, og at Supplikanten er en meget fattig og

gjeldbunden Mand, der ikke kan indsætte disse Qvilder

igjen paa egen Bekostning, samt at desuden alle de

Kirken ifiilge Maldagebogerne tilhbrende 20 Qvilder

ikke kan underholdes paa Mensalgodset, især i haarde

Aar, hvilke ikke sjelden indtræffe paa denne nordiigsle

Kant af Landet, saa at Qvilderne i dette Tilfælde blive

Beneficiatus mere til Byrde end Fordeel: — saa give

Vi eder hermed tilkjende, at Vi, med Hensyn til disse

af dig anforte Grunde, samt den af Assessor Einersen

paa den constituerede Stiftamtmands Vegne herover

afgivne Erklæring, allern. ville have bevilget og fastsat,

at fornævnte Præst paa Stad i Grunnevig, Hr. H. Thor-

berg, allern. frilages fra at erstatte de i Aarene 1800

—

1803 bortdode, Grunnevig Kirke tilhorende, 10.Qvilder.

Derefter I eder allerunderd. have at rette, og Vedkom-

mende Sligt til Efterretning at tilkjendegive. Befalendes

eder Gud. Kjobenhavn den 29. Marts 1805.

Rentekammer • Skrivelse Hl den constituerede r>. Aprii.

^ Stiftamtmand og Amtmand over Sonder-Amtet,

ang. Émbedsjord for Chirnrgen i Sonder-Amtets

6stre Distrikt. Khavn den 6. April 1805^ —
I Anledning af Chirurg Svein Pålssons Andragende til Cancelliet

om at erholde fuld Gage fraBestallingensDatum {Ji. Oktbr, 1799 )

- til 1. Juli 1800, ,,fra hvilken Tid hau fcirst, efter Stiftamt-

mandens Bestemmelse, begyndte at trække Ebn", samt om at

godtgjeres af • Jordebogskassen 12 Rd. aarlig for den ham til-

sagte men endnu ikke udlagte frie Brugsjord": — at, da det

var oplyst, at P. havde gjort virkelig Tjeneste i Chirurgikatet

saavel i som fbr den Tid, han blev beskikket til Chirurgus,

skulde Gagen udbetales ham fra Bestallingens Datum; tillige

skulde Amtet bringe i Forslag en bekvemt beliggende .Jord til

Bopæl for ham, og indtil den dertil var approberet anvise

O Rentek. Skriv. 9. April 1814,
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1805. ham aarlig paa Jordebogskassen 12 Rd.* — Rentek. Isl. Co-— ' pieb. Litr. Æ, Nr. 1353.
6. April.

10. April. Kongelig Resolution ang. den islandske Kyst-

Opmaaling. Khavn den 10, April 1805. —
Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 86, Nr. "29.

Lieutenant v. Ohlsen viile Vi, efter hans Ansogning,

i Naade entledige fra de ham overdragne Forretninger

ved de islandske Havnes og Kysters Opmaaling. Der-

imod ville Vi, at han skal folge mod Malrikuierings-

. Commissairerne i Danmark og overvære deres Fprhand-

linger under Jordernes Bonitering og Taxering, for al

han, efter derved' erhvervet Kundskab , kan i sin Tid

bruges ved Malrikuleringen i Norge under lige For-

handlinger, hvorhos han icivrigt bliver pligtig til at ud-

fore ogsaa hvilke andre Forretninger Vort Rentekammer

maalle finde passende at paalæggo ham. Imidlertid

beholder han den Lon, 300 Rd. aarligen, som han nu

nyder, hvilken udredes paa lige Maade, som Udgifterne

li! den i Anledning af den norske Malrikuls Forfattelse

fornodne oeconomiske Opmaaling. — I Lieutenant v.

Ohlsens Sted ansætte Vi allern. Preniierlieulenant ved

det vesterlehnske Infanterie - Regiment og Landmaaler

Michael Smilh ved Opmaalingen af de islandske Kyster

og Havne, med 300 Rd. eengang for alle til Udredning,

500 Rd. aarlig Lbn, 100 Rd. aarlig til en Karl, 40 Rd.

aarlig til Hestefoder og l' c '.Rd, daglig i DJælpenge for

den Tid, han reiser ,i Forretninger. Og bemyndige Vi

allern. Vort Rentekammer til al correspondere med

Vort Generalitels- og Gommissariats-CoIIegio, om han

'3 Chirurgens Forslag, at der maatte blive kjcibt et paa

Bakkahjåleiga opftirt Pakhuus afTcimmer til hidretning af

et lidet Apothek ved Chirurgikatet, vil Rentek. i Skriv,

til Cancelliet 14. Septbr. 1805 (Copieb. Litr. 6, Nr. 5) /

opsætte indtil den forventede Conference med Matrikel-

Commissionen kunde komme istand.

r -

»

I
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kan vedblive i eller skal udlræde af Nummer ved Re- 4805.

gimentet, og i sidste Fald ansættes å la suite, med "^"^"^^
Forbeholdenhed af Anciennitet, da hans Gage ved Re-,

gimentet i saa Fald bliver al udrede paa samme Maade,

som den ham for Opmaaiingen tilstaaede Lon og Emo-

lumenter, samt de civrige Udgifter ved den islandske

Opmaaling. Kjobenhavn den 10. April 1805 ^

Kongelig Resolution ang. Forfattelsen af den ^'^ ^p"^-

nye Matrikel over Island. Kliavn den 17. April

1805. — I Rentekammerets Forestilling 9. April bemærkes,

at Matrikelcommissionen nu var avanceret saavicit, at Taxa-

tionen mentes at ville blive tilendebragt i denne Sommer,'

((Oerne Vestmanno i Sondre- Amtet og Grimso i Nordlandet

undtagne"j men da disse Oer vare saa ubetydelige, at paa den

fHrste fandtes kun 20 os; paa den anden 12 Jorder, var det unod-

vendigt at forlænge Commissionen derfor eet Aar, da Matriku-

leringen af disse Oer kunde udfores af en eller anden af Com-
missarierne, som maatte blive der i Landet. Kammeret ansaae

derfor Årbeidet for fuldendt i dette Åar, og mente, ^^at man der-

efter i forestaaende "Vinter kan skride til en Matrikuls Forfatning

for Island". — j^Dette Årbeide vil (bemærker Kammeret) ikke

alene blive vidtløftigt i sig selv, men deraf vil tillige flyde mange

,

meget indviklede Ting at tage under Overveielse". — ^^Paa hvad

Maade disse Ventilationer blive at behandle, saasom ved en

dertil anordnende Commission, eller Sammcntrædelse med

de evrige Collegier, saavidt det kan vedkomme dem, derom

forbeholdes i sin Tid nærmere ForestiUing. Men da det vilde

være nOdvendigt, at nogle af de mest kyndige Mænd i Landet

maae derved være tilstede, for at kunne give Oplysning til Vei- *

ledning i et eller andet Tvivlsmaal, som kunde forekomme,

og som ikke, i Mangel deraf, kunne erhverves uden ved Cor-

respondence, som saa at sige kun kan skee eengang om Aaret,

Resolutionen er communiceret Lieuten. Smith, Generali-

tetct, Lieuten. Ohlsen og Finantskasse-Directionen ved

Rentek. Skriv. 20. April 1805 (Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr.

1363—1365 og 1394) samt den constituerede Stiftamt-

mand og Amtmand over Stinder-Amtet, ved Rentek. Skriv,

4. Mai 8. A. fCopieb. sst. Nr. 1423).

É
I
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1805. og man maatte tiltroe Taxerings-Commissarierne den sttirste

' —-^^— Kundskab derom, saa indstilles forelobigen, at Commissarierne
17. April.

I samme Efteraar beordres til at reise - til, Khavn paa de i

Resolutionen angivne Vilkaar. — Rentek. Norske Relat. og'

ResoL Prot. 86, Nr. 32.

Vi bifalde allern., at Landsoverrets-Assessor Stephen

Stephensen »og Kammer-Sekretaire og Sysselmand Gunn-

I5g Briem, den Forste dog efter foregaaeude Corre-'

spondence imellem Vort Danske GancelHe og Vort Rente-

kammer, beordres til med de fra Island i næstkommende

, Efteraar afgaaende Skil)e at reise her ned til Staden,

for tilligemed Cancellie-Sekretair Sivertsen, der opholder

sig her om Vinteren, at gaae lilhaande ved indbemeldte

Deliberaiioner i Anledning af den nye islandske Matri-

kuls Forfattelse. Og tillade Vi derhos, at disse trende

Mænd imidlertid maa beholde de dem som Medlemmer

af den islandske Malrikulerings-Commission tillagte aar-

lige Ldnninger, og de tvende Fcirste desuden nyde hver

2 Rd. daglig Diætpenge og fri Ned- og Hjemreise. —
KjObenhavn den 17. April 1805^

17. April. Kongelig Resolution ang. Præmier for Fiskerie

ved Island. Khavn den 17. April 1805. —
I Finants-Collegiets Forestilling 9. April bemærkes, at en

driftig islandsk Fisker Gudmund Ingimundsson havde kjtibt en

norsk Chaluppe for dermed at forsoge Torskefiskerie, og sQgte

nu en lige Præmie, som var tilstaaet andre kongelige Under-

saatter. Collegiet yttrer, at uagtet Plak. 6. Juni 1787 ikke

har forudsat slige Uc|rustninger fra Island selv, vilde Ved-

kommende dog have erholdt den der lovede Præmie, ifald

Farteiet havde haft den der bestemte Drægtighed af 15 Com-

merce-Læster; men efter Maalebrevet var det kun 13 Læst.

Han kunde heller ikke fremlægge nogen ordentlig Journal for

1803, men kun en Optegnelse af ham selv og hans Folk,

hvorefter de i det nævnte Aar havde fisket i 52 Dage, og i

') Communication til Commissarierne ved Rentek. Skrivelse

12. Mai 1805 (Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. U40-U41.

_



I

KgL. RbSOL. ANG. FISKEPnÆMIE. 737

den Tid fanget 5993 Stkr. Torsk og 6 Tdr. Kabliau. Handels- \ 805.

Realisations- Commissionen havde dog anbefalet ham til at ^ —-—

—

erholde den ansogte Præmie nu og for Fremtiden, naar han -^P"^'

beviste, at Skibet i det mindste i 90 Dage eller 3 Maaneder

havde holdt Soen til Fiskene, og at det havde overvintret

i Island. lOvrigt bemærkes, at disse Præmier pleiede.at ud-

redes af det udsatte Præmiefond 6000 Rd. aarlig, hvilket

endog ikke pleiede at blive opbrugt. — Finants-CoUegii Fore-

stillinger med derpaa faldne kongelige Resolutioner fra l.Januar

til 30. Juni 1805, Nr. 180.

Fiskeren Gudmund Ingirnundsen bevilge Vi aliern.

for Fiskeriet med Skibet Deiphinea i Aaret ^803, efler

de fremlagte Beviisligheder, en Præmie af 135 Rd. —
Derhos authorisere Vi Vort Finants-Gollegium til at an-

vise en Præmie af 10 Rd. pr. Commercelæst for de
I ^

Skibe, som fra Island udredes paa Fiskerie af islandske

Indvaanere, under ovenmeldle Betingelser, og forsaavidt

den kan afboldes af den udsatte aarlige Præmie- Fond

eller den derpaa bésparte Summa. Kjobedhavn i det

Geheime-Statsraad den 17. April 1805.

Caocellie-PIakat ang. Vaccinationens Udbre- la Apni.

delse. Khavn den 19. April 1805^ — Publi-

ceret ved Landsovérretten i Island den 12. August- 1805, og

i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1805. Canc. 2. Departem. '

Registrant VI , 139 (1805, Nr. 482»'3. Original-Aftryk hos

Schultz. Qvart-Forr. for 1805, S. 129-130. Schou XIV,

320-321. CoU. Tid. 1805, S. 250-251; jevnf. 264-265.

Plakat angaaende. adskillige til Vaccinationens Ud-

bredelse sigtende Foranstaltninger.

Da flere Aars Erfaringer, baade her til Lands og

paa andre Steder, tilstrækkeligen have godtgjort, at

Vaccinationen, eller Indpodningen af Kokopper, ved

rigtig Behandling, sikkrer mod de for Menneskene na-

turlige Koppers Voldsomhed: saa har det behaget Hans

O Canc: Circ. 14. Mai 1805.

f /. B. 47
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4805. Majestæt, paa det at denne for det Almindelige yderst

19. April, viglige Sag end mere kunde fremmes, allernaadigst

at befale:

1) At de i begge Rigerne beskikkede Medici og

Gbirurgi paa Forlangende skulle anvises nogle Subjecter

iblandt de Bcirn, i deres Embedskreds, som nyde offent-

lig Opdragelse, Underviisning elier Understciltelse, som

ikke have haft de naturlige Kopper og ere sunde, for

at vaccinere disse^ og derved at vedligeholde den friske

Indpodnings-Materie. — ^2) At naar Nogen befindes syg

af de naturlige eller saakaldte Bornekopper, hvad enten

disse ere frembragte ved Inoculalion eller ved anden

Aarsag, skal der, saavel med Sygdommens Anmeldelse,

som med de Foranstaltninger, der have til Hensigt at

forekomme Smittes Udbredelse, i alle Maader forholdes

efter Forordn, af 47. April 4782 for Danmark, og Piak.

af 3. Junii 1791. for Norge, angaaende hvad i Tilfælde

af smittende Sygdomme bor iagttages. Og — 3) at

doj som paatage sig at indpode Kokopper, skulle, til

Beviis for den af dem fuldbyrdede Vaccinations Paa-

lidelighed, meddele Enhver, der heldigen har gjennem-

gaaet samme, en Attest af saadant Indhold , som

hoslrykte Schema udviser, og hvortil authoriserede

Blanquetter skulle vorde Ovrighederne tilsendte, for at

uddeles til dem, der befatte sig med Vaccinationen

;

dog at slige Attester ikke medgives Andre, end dem,

hvis Vacciner den 8., 9. eller 10. Dag efter Indpodnin-

gen ere befundne at være genuine eller ægte. Hvilket

herved , til alle Vedkommendes Efterretning og aller

underd. Efterlevelse, bekjendlgjores. Og paa det at

denne Plakats Indhold kan komme til menige Mands

Kundskab, bliver et passende Antal Exemplarer tilstil-

' lede Ovrighederne, for at uddeles saavel i Kjobstæderne

som paa Landet i begge Rigerne. — Det kgl. Danske

Cancellie den 19. April 1805.
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Kokoppe-Indpodning's-Attest. - 1805.

C7. N. N, fod i N. N og boende i N. N. Aar gam-"'"J^7A^
mel, er af mig Underskrevne, Aar den ind-

podet med. og har ordentlig gjennemgaaet, de ægte

Kokopper, som belrygge ham (hende) for Børnekopper

i Fremtiden; hvilket herved paa Ære og Samvittighed

bevidnes af

N. N. den Aar

N-. N.

(Embeds-Titel.)

I

Plakat for Danmark og Norge, ang. Forholdet April.

med straffede Udlændinge. Khavn den 19. April

1805. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den

12. August 1805, samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1805
—

'I Canceili^ts Forestilling til kgl. Resol. 10. Novbr. 1843

(3. Departem. Forest. Prot. 1843 B, Nr. 170) ansees dog denne
' Plakat for ikke at være gjeldende i Island. — Canc. 2. Depart.

Registr. VI, 139 (»805, Nr. 481}. Originai-Aftryk hos Schultz.

'

Qvart-Forr. for 1805, S. 131 ^ Scixou XIV, 321 -322; Cc^leg.

Tid. 1805, S. 278-279.

Plakat for Danmark og Norge
,
angaaende hvor-

ledes med Udlændinge, som henddmmes lii offentligt

Arbeide, skal forholdes, naar disses Straffetid er ud-

løben.

Vi Christian den Syvende &c. G. V.,^ at da Ud- .

lændinge, som under et kort Ophold i Vore Riger og

Lande have gjoii sig skyldige i Forbrydelse'r, og des-

aarsag ere blevne hendomle til offentligt Arbeide, ikke

sjelden efter udsUmdcn Straf forblive her, uden at vide

sig Adgang til lovlige Næringsveie: — saa ville Vi, paa

det at saadanne Fremmede ikke skulle falde Vore

Stater og det i samme ordnede Fattigvæsen til Byrde. '
-

herved allern. have fastsat:

At naar. en Udlænding, som ikke forhen i 3 Aar

har haft stadigt Ophold og lovlig Næringsvej paa noget

47*
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1805. Sted i Vore Riger og Lande, for begangen Forbrydelse

^~;^*"^7"^ hensE^iUes til offentligt Arbeide. da bor lian, saasnart
19. April. '

.
'

'

StraQetiden er udloben , vetl Politiets Foranstaltning

bringes ud af Landet. Men dersom han iejen her ind-

finder sig, da bliver han at hendomme til offentligt

Arbeide af samme Art, i dobbelt saa lang Tid som

tilforn, og, efter udstanden Straf, alter paa lige Maade

at bortsende. — Hvorefter de Vedkommende sig aller-

underd. have at rette. Givet i Vor kg). Residentsstad

Kjebenhavn den 19. April 1805.
^

20. April. Rentekammer -Skrivelse til den constituerede

Stiftamtmand og Amtmand over Sonder-Amtet,

•ang. Falkefangst. Khavn den 20. April 1805. —
At han skal fciie den fornodne Anstalt til, at der fanges 30

, Stkr. Falke i Island, som næste Aar behoveries til det konge-

lige Falkonerie. — Rentek. Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 1366.

23. April.' Cancellie-Circnlaire ang. Vaccinations-Attester.^

Khavn den 23. April 1805\ — see Cancellie-Cir-

^culaire 14. Mai 1805.

27. April. Rentekammer-Skrivelse til constitueret Land-

foged, Byfoged Fiydensberg, ang. Laugmands-

toldens Beregning. Khavn den 27. April 1805.

Isl. Cupieb. Litr. Nr. 1405.

Paa den constituerede Landfoged, Hr. Byfoii;ed

Frydensbergs Forespørgsel i Skrivelse af 27. Septembr.

') Under s. D. ev afgaaet Cancellie-Circulaire ^^tii samtlige

Biskopper i Danmark og Norge", at Kongen har resolveret

-den 8. d. M., at Geistligheden bcir opmuntre til Yaccina-

tionens Fremme. Canc. 5.- Depart. Brcvb. 1805, Nr. 810,

Communication af samme Resohition s. D. til Patronen

for Universitetet, chirurgiske Academie, Sundheds -CoUe-

gium, og udførligere til Vaccinations-Commissionen, i Canc.

2. Depart. Brevb. Nr. SSØt* og 904*'.
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f. A. om, hvorledes den ved Forordn, af 7. April 1688 1805.

paabudne Laugmandstold i Penge skal ydes, formeldes
^^^^^^^

Dem herved til Svar og behagelig Efterretning, at Laug-

mandstolden, 2 Sk. pr. Fisk, bliver at beregne efter

Species med 2V4 Sk., og saaledes hos Vedkommende

al indfordre. — Rentekammeret den 27. April 1805.

Rentekammer-Skrivelse til constitueret Land- 27. Aprii.

foged. Byfoged Frydensberg, ang. Beregningen

af Procento- og Embeds-Skat. Khavn 27. April

1805. — Rentek. Isl. Copieb. Litr. Æ, Nr. 1407.

Da det ikke befindes, at Administrator af Arne-

stappens Ombud Stephen Scheving er bleven frilagen

for at erlægge den ved Forordningerne af 14. Maji 1768 ^

og 12. Junii 1770 paabudne ,^Frocentum-Skat af hans

Indkomster, saa fcjlger det af sig selv, at han ikke

alene bliver pligtig til at betale den Restance af Pro-

centum-Skat, som han staaer debiteret for ved Jorde-

bogskassen, fra Aarene 1791 og 92, men endog for de

fcilgende Aaringer at erlægge Paabudet, saafremt hans ^

Indkomster aarlig har belobef 100 Rd. og derover. —
IJvad ellers angaaer Embeds- Skattens Beregning i AI-

mindelighed, da bliver samme at svare af. de visse

Indkomster for sig, og ligesaa særskilt af de uvisse

Indkomster eller Sportler, hvilket formeldes den con-

stituerede Landfoged, Hr. Byfoged Frydensberg, til Svar

paa Deres Skrivelse af 21. Seplbr. f. A. — Rentekam-

meret den 27. April 1805.

Kongelig Resolution ang. Erhvervelse af Cer- i. Mai.

tificater for islandske Skibe. Khavn den I.Mai

1805. — Ifblge General-LandoecoTiomie og Commerce-

Collegii Forestilling 23. April havde Mægler Hechscher an-

draget, paa ETnset Andresen & Schmidts Vegne, som Commis-

sionairer for Kjobmand O. Thorlacius paa Bildal, at bemeldte

Huus maatte for Magistraten i Khavn aflægge Rheder-Eed til

1
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r

1805 Erhvervelse af Certificater og kongelige Passer for en for Th.*

^^^^^""^ Regning kjfibt Fiskejagt, 18 Læster drægtig. Da det medfcirte

1. Mai.
^ praktiske Vanskeligheder at opfylde For. 4. Mai 1803

§ 4 med Hensyn til Island, foreslaaer Collegiet, at der gives

- Undtagelse for de Skibe, der kjobes for islandsk Regning i

' de danske Stater. — General -Landoeconomie og Cpmnierce-

Collegii Forestillinger 1805, Nr. 14.

Vi ville allern. : 1 ) at Ilaudelshusot Andresen &

Smith nuia af Kjobenhavns Magislrat meddeles det for-

nødne Skibs-Certificnt lil kongelii^o Passers Erhverveise

for et af dem for Hegning af Kjohmand O. Th. Thor-

lacius paa Bildahl i Island kjobl, 18 Læster drægtig,

' , fremmed Skib, naar bemeldte Handelshuus med Lovens

Eéd bekræfter, at Skibet, efter den dertil givne og for

Magistral en fremla^ggende Fuldmagt, er kjcibl for be-

meldte deres Committents Regning
;
dog under det ud-

trykkelige Vilkaar, at de*derefter udfærdigende Passer

alene blive gjeldende for Hjemreisen til Island. — 2) al

Vort Commerce- Collegium i flere aldeles lige Tilfælde

maa være authoriseret lil al tillade de islandske Kjcib-

mænds Commissionairer, isledenfor den befalede Rheder-

Eed, at aflægge en ligedan edelig Forsikkring for Ma-

gistraten her i Staden, hvorpaa de lil Udreisen til Island

fornodne Skibs - Certificater kunne meddeles dem. —
Givet i V^or kgl, Residentsslad Kjobenhavn den I. Maji

1805.

8. Mai. Kongelig Resolution ang. Salg af Stipendie-

Jorden Aas, Udlæg af en Jord til Sysselmands-

Bolig i Skagafjorden, m. v. Kliavn den 8. Mai

1805. •— Efter at ÅpprobationeTi var udsat paa nogle af

de holumske Jorder ved Resol. 2. Mai f. A., havde Kammeret

hos Amtmand Thorarensen indhentet Oplysninger : a") at Jor^

d^ As å pelambrk var af afg. Biskop Thorlak Skulason

" (1628—56) legeret til pios usus, saaledes at Afgiften skulde

udbetales til en Dimissus fra Holum Skole^ som studerede

Theologie ved Universitetet i Khavn, og havde de holumske

\

\
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Biskopper stedse været Administrulorer eller Ephori og haft 1805.

Opsyn med Jorden. Amtmanden fandt det derfor utvivlsomt, 8. Mai.

at den ikke harte til Stolens Gods, men fandt Budet desuagtet
^

approbabelt, , da han mente, at vedkommende Stipendiarius

vilde være bedre tjent med at oppebære Renten af Kjobesum-

men, end den hidtilværende aarlige Afgift. Efter den nye

Landskyld evalueret til Penge kunde Jorden nemlig ikke an-

slaaes til mere end 79 Rd. 16 Sk., og efter den ældre Land-

skyld til 112 Rd. 48 Sk-, saa at man vandt aarlig i Afgiften

4 Rd. 48 Sk. feammel Afgift værd 4 ^Rd. 48 Sk., Renten af

Kjbbesummen 9 Rd.). — b) Med Hensyn til Krossanes, da

mente Amtmandenj at Oen Nonneholmen hb'rer dertil, saavel

paa Grund af Beliggenheden som efter Bispestolens Jordebog,

som udtrykkelig anfbrer, efter A. Magn. Jordebog, ^^at denne

Gaard tilhbrer Æggefangst og Æderduunsavling paa Nonne-

holmen", tillige skal der i Mandsminde stedse være dreven
'

(^den Sælhundefangst, som der haves Leilighed til" ved be-

meldte Holme, fra Krossanes. Kammeret betvivler derfor ikke,

at Nonneholmen hOrer^ til Krossanes og at Budet derfor kan

approberes. — c) Flugumyri fandt Amtmanden bekvem for

Sysselmanden i Skagafjords Syssel, men derimod ikke for Chi-

rurgen paa Nordlandet, da han ansaae det rigtigst, at den

Sidstnævnte boede i Oefjorden, hvor Arnarnes allerede 1760

var bestemt til hans Bolig; kun at Arnarnes laae ikke bekvemt.

Skulde Flugumyri ikke blive bestemt til Sysselmands-Bopæl,

foreslog Amtmanden Vibvik med Holakot; han havde derfor

ogsaa ladet Afgiften for Vi&vik oppebære som foi; og ikke

meddeelt Vedkommende Approbationen (^Budet svarede nemlig

ikke til Afgiften). Kammeret indstiller derfor ogsaa, at Vibvik

holdes tilbage og bestemmes til Sysselmands-Bolig (Forestilling

30. April). — Rentek. Norske Relat. og Resol. Prot. 86,

Nr. 41.

Vi approbere allern. de skeete Bud, 236 Rd. for

den saakaldte Slipendii- Jord Aas i Oefjords Syssel i

Island, 388 Rd. for Jorden Krossanes med Nonneholmea

af Holums Bispestols Gods i samme 'Syssel og 750 Rd.

for Jorden Fiugumyri med Fossmyri, BygghoU og Réttar-

hoU af bemeldte Gods i Skagefjords Syssel, under

de ved Auclionerne bekjendtgjorte Vilkaar. Og bifalde

Vi derhos allern., at Jorden Vidvik med Holakot ikke

.afhændes men udlægges Sysselmanden i sidstnævnte

X
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<805. Syssel til Beboelse og Brugj imod at han. deraf svarer

Landskyld til Vores Kasse, af hvilken derimod til den

nye Skole - Indretning i Island udredes Renten, 8 Rd.

38-/5 Sk., af den budne Kjc5besum. — KjObenhavu den

8. Maji 1805^

11. Mai.
. Rentekammer-Skrivelse til Byfoged i Reykja-

vik og constitueret Landfoged Frydensberg, ang.

Opsendelse af Maal og Vægt. Khavn den 11. Mai

1805. — Hvorved ham tilsendes et Sæt Maal og Vægt,

bestaaende af: 1 Korn-Skjæppe, 1 heel og 1 halv Kiitting

uden Skaft, 1 heel og 1 halv dito med Skaft, 1 Potte- og I

•Halvpotte-Maal, 1 Pægel- og 1 Halvpægel-Maal, 1 .Tern-Aleii

og I to-Lispunds-Bismer j hvilke han skulde anfore som In-

ventarium i næste Jordebogs-Regnskab og nedsende de gamle

og ubrugelige med fttrste Leilighed. — Rentek, Isl. Copiebog

Litr. Æ, Nr. 1436.

U.Mai. Cancellie - Circnlaire til Stiftamtmanden og

Amtmændene i Island, ang. Vaccinations-Attester.

Khavn den 14. Mai 1805. — Cancell. .s. Deparlem,

(Norske Justits-Depart.) Brevb. 1805, Nr. 703. — Det samme

Circulaire er under 23. April afgaaet til samtlige Stiftamtmænd,

Amtmænd , Grever og Baroner m. 11. i Danmark og Norge,

Canc. 2. Depart. Brevb. 1805, Nr. 890^ og 903, samt 5. De-

part. Brevb. 1805 ^ Nr. 809. Original- Aftryk paa et Ark i

Folio. Colleg. Tid. 1805, S. 265 5
Fogtm. VI. 13, 133 (begge

uden at nævne Ifiland").

P. M. Ifcilge Hans Maj^ allerh. Resolution af 8.

Martii sidslleden, som ved en Plakat af 19. d. iM. igjen-

nem delle Collegiuni er kundgjort, fremsendes herved

et Antal Blanquetter til de aliern. befalede Kokoppe-

lodpodnings - Attester, som af vedkommende Læger'

') Resolutionen er communiceret Amtmand Stephan Thor-

arensen ved Rentek. Skriv. 18. Mai 1805 (Isl, Copiebog

Litr. Æ, Nr. 1452).
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skulle meddeles dem, der have vaccineret. — Ved at 1805,

uddele disse Blanquetter til dem, som befatte sie med ^"^^T^TT^
/" ' 14. Mai.

Yaccinaliouen , viNo (Tit.) tillige behageligen paalægge

de Vedkommende: a) at de, naar de udstæde en slig

Vaccinalions-Attcslj ikke alene skulle underskrive deres

Navn, men lillige deres fulde Embedstitel, og b) at de

skulle belyde den. til hvem Attesten meddeles, at han

haver noii' al iijemme samme. — Dot kgl. Danske Can-

ccilie (h'ii I i-. Mai I805.^

Rentekammer - Skrivelse til Amtmand over i«- Mai.

Vester-Amtet Grev Trampe^ ang. Oversendelse

af Reisetelte som Inventarium. Khavn 16. Mai

1805. — I Anledning af hans Begjæring om at blive for-

synet med 2 Telte ' med Tilbehor, (,for herefter at forblive

ved Embedet som Inventarium". — Rentek. Isl. Copieb. Litr,

Æ, Nr. 1447".

Kongelig Resolution ang. Organisationen af i'^- Mai.

en Interims - Skole paa Bessastad. Khavn den

17. Mai 1805. — see Canceliie-Skrivelse 18. Mai 1805.

Kongelig Resolution ang. Liinnings-Tillæg for ^ai.

Biskoppen ov^r Island af Aarhus Bispestols

Indkomster. Khavn den 17. Mai 1805^ —
s€€ Canceliie-Skrivelse 18. Mai 1805.

') Ved kgl. Resol. 29. Mai CR^^ntek. Norske Relat. og Resol.

Prot. 86, Nr. 50) bevilges, at Bekostningen til Teltene,

123 Rtl. 72 Sk., maatte betales af Rentekammerets Extra-

fond. — Ved Rentek. Skriv. 7. Oktbr. 1806 (Isl. Copieb.

Litr. 6, Nr. 610) samtykker BLcntekammeret i, at de an-

skaffede 2 Telte maa overfåres til Sbnder-Amtet som In-
'

ventarium, overeensstemmende med en Aftale mellem

. Amtmændene.

'3 ophævet ved kgl. Resol. 17. Juli 1822.
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1805. Reskript til Biskop Geir Vidalin og Asses-

xtTu^ sor Benedikt Groiidal, ang. Underholdningspenge

i Horgsland Hospital. Khavn den 17. Mai 1805.

— Canc. 4. Depart. Registr. 1800-1808, 178 [1^05, Nr. 10),

Fogtm. VI. 13, 183. Colleg. Tid. 1805, S. 830.

Christian den Syvende &c. V. G. Da Forstanderen

ved Horgslands Hospital udi Vort Land Island, Peter

^Svendsen, i en til Vort Danske Gancellie indkommen

og Os derfra foredraget Anscigning allerund. haver an-

' holdt om, at ham, i Betragtning af revnetsmidlernes

stigende Dyrhed, maaVle tiistaaes Forhbielse i den ved

Anordningen om Hospitalerne paa Island af 27. Maji

1746 Art. 5. for Hospitalslemmerne fastsatte Betaling,

som er 500^' (— 5 Hundreder) paa Landsviis i gode

og tjenlige Ore, eller 20 Rd. Croncr, for en Mandsper-

son, og 400** (— 4 Hundreder) paa Landsviis elier 16

Rd. Croner for en Qvindesperson: — saa give Vi eder

hermed tilkjende, at Vi, med Hensyn til den af eder

derover afgivne Erklæring og Vort Rentekammers med-

delte Betænkning, allern. ville have bevilget, at Under-

holdnings-Betalingen for Lemmerne i benævnte Horgslands

Hospital maa, indtil videre, ansættes til 30 Rd. aarlig

for en Mandsperson og 24 Rd. for en Qvindesperson,

dog altid beregnet til Penge og ikke til LandGres Værdie;

men dersoin Hospitalets Udgifter derved skulde over-

stige dels Indtægter, da have I at melde Saadant til

vedkommende Amtmand, som skal see Hospitalets Kasse

det Manglende refunderet ved Repartition paa Amtet.

Derefter 1 eder allerund. have at rette, og Vedkommende

Saadant til Efterretning at tilkjendegive, samt Os at

indberette, at 1 denne Vor BefaHng have bekommet.

Befalende &c. Kjobenhavn den 17. Maji 1805.

7. Mai. Declaration ang. Afdragsrettens Ophævelse

mellem samtlige danske og preussiske Lande.

,
Khavn den 17. Mai 1805. - Vfd denne Dedaration,
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som er emaneret ijgennem Departementet for de udenlandske 1805.

Sager, men ikke publiceret i Island, er den under 17. Decbr.

1790 oprt'ttede og nr.der 5. Januar 1798 udvidede Convention

nu^ extenderet tU al fjelde for ^^alie Hans preussiske Majestæts

- Herredomme underlagte Lande". •— Original-Aftryk (paa Tydsk)

Aos Schultz, 3 Bl. i 4*°. Coll. Tid. 180C, S. 168.

Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island^ is. Mai.

ang. Tillæg til hans Lon af Aarhus Bispestols

Indkomster. Khavn den 18. Mai 1805. —
Canc. 1. Depart. Brevb. liJOo, Nr. 832; Resolutionen selv i

Canc. 1. Depart. Forestillinger 1805, Nr. 97.

P. M. Det har allorn. behaget Hs. Maj*, efter Cancelliets

herom alierund. tijorte Foresiillinii under Gaars Dato ' at

resolvere: Biskoppen over Island Ilr. Geir Vidalin

maa tillægiies 600 Kd. aarlig af Aarhus Bisppstol« Ind-

komster fra Naadsens-Aarets Udl5b at regne". — Denne

kongeh'ge Hesolution har Cancelliet hermed den For-

nbielse tjensll. al meddele Deres Hciiærv. til behageh'g

Efterretning. Det kongelige Danske GaucelHe den 18.-.

Maji 1805.

Canceilie-Circulaire til Stiftbefalingsmanden, is. Mai.

Amtmændene og de Tilforordnede i Landsover-

retten i Island, ang. Sysselmænds Bemyndigelse

til at anlægge Action m. v. Khavn den 18. Mai

1805*. — Publiceret ved Landsoverretten i Island den 12.

August 1805. — Canc; 3. Departem. (Norske Justits-Depart.)

. Brevb. 1805, Nr. 901-904.

P. M. Da der for dette Collegium er andraget*'', at

O hævet ved kgl. Resol. 17. Juli 1822.

^3 jevnf. For. 2A. Januar 1838 § 15.

^) af Amtmand Steph. Thorarensen, som i Forestilling I.

Oktbr. 1804 havde bemærket, at Sysselmændene i Island

fra Arildstid havde selv anlagt Actioner og beskikket Ac-
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1805. Justils- og DelinqvcDl - Sagers Fremme i fsland meget

7r"77T^forsiukes, nnar vetlkomniende Amtmand i enhver Sae
18. Mai. ' .

^

skal beordre Aclion og beskikke Aclor og Defensor,

fordi det Sted, hvor Sagen skal anlægges, ofte ligger

20 til 40 Mile borte fra Amtmandens Bopæl, saa skulde

man herved tjenstlig have (Tit.) tilmeldet lil behagehg

Efterretning og Bekjendtgjcirelse . for Vedkommende, at

det kan tillades Sysselmænciene at foranstalte Aclion

og beskikke Actores og Defensores i, slige Sager, uden

Amtmandens særdeles Ordre, undtagen i det Tilfælde,

at denne ikke boer længere fra det Sted, hvor Sagen

er falden, end een Dags Ueisej eller 5 å 6 Mile; dog

V skulle Sysselmændene, naar de i Overeensstemmelse

hermed beordre Aclion, være pligtige strax derom at

underrette Amtet. Det kongelige Danske Canceliie den

18. Maji 1805.

18. Mai. Canceliie - Skrivelse til Stiftbefalingsmanden

over Island, ang. at Byfogden i Reykjavik bor

ndstæde Reisepas til Byens Indvaanere. Khavn

den 18. Mai 1805. — Canc. s. Depart. (Norske Justits-

Departem.) Brevb. 1805, Nr. 886-887.

'
P, M. I Skrivelse til delte Collegiuin har Byfoged

Frydensberg i Ueikevig forespurgt oin\ hven^ del til-

kommer, enten Amtet eller ham som Byfoged, at ud-

slæde Beisepas til do af Kjobstadens Indvaanere, som

reise fra Landet. — Foranlediget heraf skulle man, lil

- behagelig Efterretning og BekjendtgjcireJse for Vedkom-

mende, tjenstl. melde, at det tilkommer Frydensberg

Bom Byfoged og Politiemcster al udstede Pas for Ind-

vaanerne i Reikevig. Det kongelige Danske Canceliie

den 18. Maji 1805. /

torer og Defensorer indtil For. 3. Juni 1796 blev bekjeiidt-

gjort, da ingen Sysselmand nu siden ansaae sig competent^

til Sligt, uden Amtmandens Ordre.

O Plak. 18. August 1786 § 20.

(
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Cancellie-Skrivelse til Justitiarius og ovrige ^805.

Tilforordnede i Islands Landsoverret, ang. Frem-

.

gangsmaaden ved Inhabilitets - Ezceptioner ved

Landsoverretten. Khavn den 18. Mai 1805. —
Publiceret ved Landsoverretten i Island den 12. August 1805.

— Canc. 3. Departem. (Norske Justits -Depart.) Brevb.M805,
Nr. 926-927. Fogtm. VI. 13, 189.

P. M, Justitiarius i den islandske - Landsoverret,

Magnus Stephensen, har i Skrivelse af 24. Martii sidsti.

forlangt dette Collegii Bestemmelse for:

'I) hvorledes exceplio judicis inhabilis mod en Til-

forordnet i bemeldte Rel bor fremsætles og paakjendes;

og — 2) om ikke For. af 7. Maji 1788 Cap.. IV. § 18 og

For. af 3. Junii 1796 § 40 bor være Regel, saavel i

Henseende til beskikkende Tilforordnede i Landsover-

reltens ordentlige Medlemmers Forfald, som i Henseende

til Sagføreres Beskikkelse ved samme Ret. — Foranle-

diget heraf skulde man, til fornoden Efterretning, Ijensll.

tilmelde DHrr. Tilforordnede i meerbomeldte Ret, at

hvad det fcfrste Sporgsmaal angaaer, da bor den om-

handlede Exceplion , i Overeensstemmelse med den

15. § i Hciiesterets Inslrux, hvoraf herhos folger et Ex-

emplar^ fremsættes for Justitiarius, og bbr den Tilfor-

Denne § 15 i Hoiesterets-Instrux 7. Decembr. 1771 lyder

saaledes : .^Dersom en Part eller hans Fuldmægtig af en

eller anden Aarsag formener sig beffiiet til at excipere

mod en Assessor i Heiesteret, da skal han det i Stilhed

melde for Justitiarius, og godtgjnre Grunden til hans Ex-

ception, det Justitiarius da tillcjendegiver den Assessor som

det angaaer, og ifald han ikke ifolge deraf finder sig

pligtig eller befoiet og villig til at afvige fra Retten me-
dens den Sag forhandles, skal det Ibr hele Hcliesteret an-

meldes, som da derudi præliminariter deciderer, og fore-

skriver hvorledes dcrudinden skal forholdes, dog inden

lukte Dc5re, uden nogen Publication af deres i saa Fald

fattende Slutning." ' v /

r *
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1805. ordnede, mod hvem Exceplionen gjores, ikke deeltage

T^TTT^ ^ dens Paakjendelse. hvormed bliver al forholde aldeles
18. Mai.

efter nysnævnte Paragraph i Hoiesterets Instrux, —
I Henseende til det andet Sporgsmaal bor det have

sit Forblivende ved Forordn, af M. Julii 1800, dens

Bydende, da det' ikke ansees aldeles nodvendigt, at de

ovenanforte af Jusliliario allegerede Anordninger folges

ved Gonstitutioner, især Sagforeres, efterdi Opfyldelsen

af disse Anordningers Bud kunde paa Island være for-

bunden med Vanskelighed, og da den 6. § i Forordn,

af \4, Julii i 800 blot nævner en lovkyndig Embeds-

mand til Constitution i en Tilforordnets Sted. — Ende-

ligen skulle man ikke undlade at anmærke, al. det er

en Selvfolge,- at saavcl don beskikkende Tilforordnede,

som Sagforerne, bor være del Sprog mægtig, hvori der

procederes. Dot kongelige Danske Gancellie den 18.

Maji 1805.
r

' /

18. Mai. Cancellie Skrivelse til Stiftbefalingsmanden

over Island, ang. Salarium for Sagers Forelse

ved Landsoverretten. Kliavn den 18. Mai 1805\
— Publiceret ved Landsoverretten i Island den 12. Aug. 1805,

efter Stiftets Communication ved Skrivelse til Retten af 20.

Juli s. A. — Canc. 3. Departém. (Norske Justits -Departem.)

Brevb. 1803, Nr. 888—889.

P. M. Foranlediget af den med Assessor Einarsens

Skrivelse, dat. i 6. Marlii sidsti.
,

fulgte Begjæring fra

Byfoged Frydensberg i Reykevig, om, enten aldeles at

fritages for at udfore befalede Sager, eller og at til-

staaes et passende Salarium for sammes Udforelse ved

Landsoverretten, skulle man tjenstl. have Hr. Sliftbefa-

lingsm. tilmeldet til behagelig Efterretning og Bekjendt-

gjorelse for Vedkommende, at ham, i Betragtning af de

O Canc. Skriv. 27. Decbr. 1806.
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oplyste Omstændigheder* kan, efter Sagernes Beskaf-

fenhed og VidtlGHighed, tilstaaes et Salarium fra 5 lil

20 Rd. for hver Sag han befales at udfore. Det kgl.

Danske Cancellie den 18. Maji 1805.

Cancellie • Circulaire til Stiftbefalingsmanden

og samtlige Amtmænd i Island, ang. Thinglys-

ning af Restancelister ved Landsoverretten, m. v.

Khavn den 18. Mai 1805-. — Cancell. s. Departem.

(Norske Justits-Departem.) Bievh. 1805, Nr. 905—907.

P. M. Da det kgl. Rentekammer, ved al tilstille

Cancelliet en Skrivelse fra Byfoged Frydensberg i Reyke-

vig, hvori yttres, at de aarlige Afgifls-Reslancer i Island

ikke kunde blive liiborlig examinerede under Lands-

oveirettens nuværende Indretning, fordi bemeldte Over-

ret holdes paa en ubestemt Tid, hvor ingen uden Par-

terne i de paastævnte Sager mcide, tillige har begjært,

at dette CoIIegium vilde foranslalte, at den fdrste Rets-

• dag i Okto^r, Maaned herefter blev bestemt til Afgifts-

Specificalioners og Restancelisters Thinglysuing ved Lands-

overretten, saa har man under D. D. anmodet de Til-

forordnede i Islands Overrel at f'6\e den i denne Hen-

seende fornodne Foranslahning. Hvilket man ikke und-

lader tjenstl. at tilmelde Hr. (Tit.) til behagelig Efter-

retning og almindelig Bekjendtgjorelse i det Dem an-

betroede Amt. Det kongelige Danske Cancellie den 18.

Maji 1805^.

') nemlig, foruden de Bekostninger for Justitskassen, der vare

forbundne med at overdrage SagfOrelsen for Overretten til

de fjernere boende Sysselmænd, dette, at „Landsoverretten

havde givet det tydelig at forstaae, at han den) for-

mente sig bemyndiget til at frakjende dem personam standi,

som uden academisk Examen fremstod med Stiftets Autho-
risation som Sagforere for Landsoverretten".

O Rentek. Skriv. 22. Marts 1806.

^) den paaberaabte Skriv, af s. D. fra Cancelliet til de Til-

18. Mai.
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Cancellie-Skrivelse til den constituerede Stift-

amdtiand , Amtmand Stephan Thorarensen
, og

Biskoppen over Island, ang. Organisationen af

en Interims-Skole paa Bessastadr Khavn den 18.

Mai 1805. - Canc. l. Departem. Bievb. 1805, Nr. 834.

— En temmelig udforlig Beretning om de islandske Skoler,

og navnlig om Skolens Organisation og Forfatning paa Bessa-

stad findes i „Actmæssig Beretning om det lærde Skolevæsens

Tilstand paa Island fra 1799 til 1811" i L. Engelstofts Uni-

versitets- og Skole- Annaler 1813, S. 179—2475 den her med-

delte kgl. Resolution sst. S. 204—206.

Cancelliel har allerand. foredraget Hans Maj* Hr.

Amtmands og Deres HbiærvV Forestilling betræffende

det islandske Skolevæsen
,

tilligemed den angaaende

Universitetet og de lærde Skoler anordnede Commis-

sions herover afgivne Betænkning. — Da Hr. Amtmand

og Deres Hdiærv. have meldet, at Skolebygningen i

Reikevig er saa forfalden, al den ikke uden en Be-

kostning af 7 a 800 Rd. kan sælles i nogenledes bru-

gelig Slandj og at den endda ikke længere 'kan bruges

end 2 a 3 Aar, samt at dei' i og ved ReikL'\ig findes

intel Sted tii Leie, hvor Skolen kunde henflyttes, og

paa Grund heraf have De foreslaaet Gaarden Bessestad tii

Afbenyttelse for Skolen, 'ligesom og Amlm. Grev Trampe,

til hvis Bolig benævnte Gaard har været bestemt, har

renonceret paa den og frabedet sig enhver Leie eller

nogen Erstatning, har det under Gaars Dato allern.

behaget Hans Maj* at resolvere

:

at indtil det nye Skole- Institut kunde orgailiseres

maa en Interims-SkoIe opretles paa Bessestad.

forordnede i Landsoverretten i Island (Canc. 3. Depart.

Brevb. sst, Nr. 928—929) er publiceret i Landsoverretten

12. Åug. 1805. — lovrigt er den her befalede Oplæsning

af Bestancelister m. v. bortfaldet iftilge Rentek. Skriv. 22.

Marts 1806.
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De har videre anfort, at Bygningen paa Bessestad 1805.

kræver en betydelig Reparation, forend den kan ansees 18. Mai.

brugelig til det forommeldte Oiemed, og ytlret, at denne

Reparation vil kunne afholdes med omtrent 200 Rd., naar

De desuden maatte erholde 2000 Stk. Mursteen, 8 Tder

Kalk, 100 Stk. Tagstene og 1 Kiste norsk Vinduesglas.

— Ligesom bemeldte kongelige Gommission har anbe-

falet disse Forsiage, og det kongelige Rentekammer,

som Cancelliet i denne Henseende har tilskrevet, har

erklæret sig beredvillig til at indkjobe disse Materialier

og besorge deres snarest muelige Afsendelse, saaledes

har det allern. behaget Hans MajMigeledes at resolvere:

,(Vi bifalde ovennæ^mte Forslag".
^

Videre har Hr. Amtmand og Deres, Hsiærv. yttret, at

det er en uomgjængelig 'Nødvendighed, at der an-

tages en Spisevært, der for billig Betaling kunde for-

skaffe Disciplene fornoden Mad og Pleie i Skoletiden,

eftersom ingen Gaarde ere i Nærheden af Bessestad,

hvor de kunde accordere sig fornciden Opvartning, i hvilken

Henseende det er bragt i Forslag, at Spiseværten maatte

erholde 60 Rd. aarlig for hver Discipels Spisning og

Pleie, samt en aarhg Douceur af 150 Rd. — 1 Anled-

ning, heraf, samt i Overeensslemmelse med hvad for-

nævnte kongelige Gommission har yttret, har det allern.

behaget Hans Maj*, at bifalde:

\) at Stipendiernes Antal indtil videre maa be-

stemmes til 24 hele Almissepladser, - 2) at en heel

Almisseportion indtil videre maa forhbies til 40 Rd. —
3) at Skolekassen maa svare et Tillæg af 20 Rd. for

hver Discipel, som nyder heel eller halv Almisseportion,

mod Regres til vedkommende Forældre eller Værger,

hvilken dog, i Tilfælde af beviislig Uformuenhed, maa

bortfalde. — 4) at disse Stipendier, ligesom forhen,

maa enten hele eller halve bevilges af Skoledirectionen,

efter Omstændighederne og Subjecternes Duelighed. —
I

I Henseende til den tilkommende Spisevært, og da

F/. B. 48
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4805. Cancelliet ei har troet at burde andrage paa, at den

18. Mai. af Hr. Amlm. og Deres Hoiærv. foreslagne ^Johnsen, der

skal være en meget gjeldbunden Mand, indsættes der-

til, har det allern. behaget Hans Maj* at resolvere:

at Sliftsiivrigheden allern. bemyndiges til, efter Over-

læg med den ansatte Lector Theologiæ, at antage en

dertil velskikket Mand til Spisevært, under foraufdrte

Vilkaar, og paalægges derhos paa bedste Maade at paa-

see Skolekassens Betryggelse og Skole-Jndretningens

Tarv, saa og at have noie Indseende med, at Skole-

Oeconomien paa ordentlig Maade fores.

Ligeledes har det allern. behaget allerhdistsamme

,

- at resolvere:

at Lector Thoologiæ ved bemeldle Skole skal til

den. kgi. Gom mission angaaende Universitetet og de

lærde Skoler hvert Aar indgive en Beretning om Sko-

lens Tilstand og Fremgang, og deri tillige anmelde,

hvorledes Oeconomien detiforlobne Aar har været fcirt.
r

Hvad angaaer de forlangte Inventariisager, da har

det kongelige Rentekammer ogsaa erklæret sig villig til

at foranstalte sammes snarest mueligste Afsendelse. —
Til Transport af Senge, Stole, Borde, o. s. v. fra Reike-

vig til Bessestad og til disse Inventariisagers Vedhge-

holdelse og hoistnodvendige Reparation, findes ingen

Sum af Dem bragt i Forslag. — Men efter det af oft-

nævnte Gommissioo gjorte Forslag, hvorimod dette Goi-

Jegium Intet har fundet at erindre, har det allern. be-

haget Hans Maj' at bevilge:

at dertil maa anvendes 300 Rdl.

Da Islands Tarv herefter som hidtil vil gj (5re det

uundværligt, at de, der fra Skolen dimitteres til geist-

Uge Lære-Embeder, maae under en duelig Lærers Vei-

ledning dertil have erholdt den forncJdne Forberedelse,

har Gommissionen i saa Henseende anbefalet Gandidat

Steingrim Johnsen med 400 Rd. aarlig L5n og en Gra-

Ufication af 100 Rd. strax. — Efter Gomraissionens der-

hos gjorte Forslag paaligger det ham, foruden hele Re-
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iigiotlfehs Underviisning, at paalage sig hvad Lærefag <805.

efter Biskoppens Skibnnende ved de tvende nuværende 18. Mau

Lærere ei kunde bestrides, ligesom at paatage sig Op-

synet over den interimistiske Skole-Indretning. — Og

da han, i Tilfælde af at han ved Skolen skulde blive

ansat, paa det Indstændigste har anmodet Commis-

sionen at forskaffe ham de fornodne literaire Hjælpe-

midler, har Gommissionen foranstaltet, at ikke blot de

for Lærerne mest fornødne Boger, men og et bestemt

Antal af de fornødne Lære-og Læseboger til Disciplene

anskaffes og medgives ham, — Det har allern. behaget

Hans Maj* paa Gancelliets derom gjorte allerund. Fore-

stilling at resolvere:

1) at de ommeldte Udgifter approberes, — 5) at

Candidat Steingrim Johnsen under de anforte Vilkaar -

maa beskikkes til Lector Theologiæ ved Latinskolen i

Island.

Hvad de tvende andre Lærere angaaer, da har

det allern. behaget Har^s Maj* at bifalde:

at deres forheiede Gager maae, for den Tid Skole-

Underviisningen uden deres Skyld er ophtirt, tage sin

Begyndelse i nbieste Overeensstemmelse med den kgl.

Resolution af '14. Septbr. f. A.

Dette skulde man ikke undlade tjenstl. at tilmelde

Hr. Amtm. og Deres Hoiærv. til behagelig Efterretning.

Det kgl. Danske Cancellie den 18. Maji 1805^

O Canc. Skriv. 20. Mai til Rentek., hvori de nævnte konge-

lige Resolutioner communiceres , med det Tillæg, at til

Læse- og Lærebogernes Anskaffelse vare bevilgede 400 å

500 Rd. (Brevb. sst. Nr. 792). Ligeledes ere Resolutio-

nerne, med samme Tillæg, communicerede Commissionen for

Universitetet og de lærde Skoler ved Cancellie- Skrivelse

18. Mai (Brevb. sst. Nr. 793). — Rentek. Skriv. 21. Mai

til Landfoged Frydensberg, hvorved ham meddeles Uddrag

..af den kongel. Resolution om Gageforholdene, tilfoier den

Befaling: „paa Skole-Directionens nærmere Requisition at

udbetale Foranfdi-te af de til Jordebogskassen indkomne

48*
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1805. Cancellie-Skrivelse til Assessor i Landsover-

IsT MaT retten i Island, Stephan Stephensen, ang. Ud-

arbeidelsen af Udkastet til den islandske Lovbog.

Khavn den 18. Mai 1805. ~ Canc. 3. Departement

(Norske Justits-Departem.} Brevb. 1805, Nr. 934 - 935.

P. M. Da Gaucelliet af del kongelige Rentekammer

er blevel uoderreltel om, al Hs, Maj* allern. har be-

haget, at resolvere', al Hr. Assessor skal beordres til

med et af de fra Island i næstkommende Efleraar af-

gaaende Skibe at reise her ned til Staden, for, lillige-

. -med de ovrige lil at laxere all Jordegods i Island be-

falede Commissarier, at gaae tilhaande ved Delibera-

tionerne i Anledning af den nye islandske Matrikuls

Forfaltelse, m. v.: saa skulde man herved Ijensll. an-

mode Dem, behageligen at ville medtage hvad De, ifolge

Hs.. Maj*' Dem under 6. Juni 1800 allern. tillagte Be-

faling om at indsende Forslag til en almindelig ny Lov

for* Island, maatte have udarbeidet.- Del kgl. Danske

Cancellie den 18. Maji 1805.

26. Mai. Cancellie-Skrivelse til Stiftbefalingsmanden over

Island, ang. Hoersagers Behandling. Khavn 25.

Mai 1805. — Canc. 3. Depart. (Norske Justits-DepartO

Brevb. 1805, Nr. 985-986.

P. M. Med en Forestilling fra Assessor Einarsen,

som Befuldmægtiget ved Sonderamts-Expedilionerne,

Penge af Holums Bispestols og Skoles Indkomster" (Isl,

Copieb. Litr. Æ, Nr, 1467
5
Gjenpart deraf meddeelt Stifts-

øvrigheden ved Rentek. Skriv, af s. D, Copiebogen sst.

Nr. 14683.

') see Resol. 17. April 1805.

^) i en Forestilling til Cancelliet 18. Marts 1805 yttrer As-

sessor Stephensen, at han venter til næste Efteraar (^1805) '

.

at have 1. og 3. Bog fuldfærdige, og anholder tillige om
at faae ved Cancelliet bevirket, at han endnu i 4 Aar

^ maatte beholde den Lbn, som ham var tillagt paa 3 Aar

ved kgl. Resol. 6. Juni 1800.

1
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har Cancelliet modtaget en Skrivelse fra Sysselmanden

i Vester-Skaptefells SysselJohn Gudmundsen, hvori han

foresporger: om det, naar den Skyldige godvillig vil

betale de Bcider, som han efter Storedommen er pligtig

at erlægge for fOrste og anden Gang begaaet Hoer, er

nødvendigt at der anlægges Action mod ham. — Can-

celliet skulde i den Anledning, til behagelig Efterretning

og Bekjendtgjorelse for Vedkommende, tjenstligst melde,

al da det, især naar den her omhandlede Forseelse

oftere igjentages, er, med Hensyn til den lovbefalede

Strafs Anvendelse, af Viglighed at vide,' om den Skyl-

dige forhen er domt, eller ikke, saa bor Sysselmændene,

.

saasnart de blive underrettede om deslige Forseelser,

ufortovet foranstalte de Skyldige tiltalte og domte, og

bor dette skee paa den almindelige Retlergangsmaade,

,da summarisk Procedure i deslige Sager, efter Amtets

Forslag, ansees betænkelig at indfore. Det kgl. Danske

Cancellie den 25. Maji 1805.
1

Forordning ang. Delinqnent- Sagers Indstæv-

ning til Overretter?e. Frederiksberg 31. Mai

;[805\ Publiceret ved Landsoverretten i Island dt-n -30

Oktbr. 1805 samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1806.

Canc. 3. Departem. Registrant III, TS*- (1805, Nr. 398j. Original-

Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1805, S. 174-176; Schou

XrV, 329-331; CoU. Tid. for 1805, S. 390-392.

FoRORDMNG angaaende Delinquent-Sagers Indstæv-

ning til Lands- og Stifts-Overretterne i Danmark, Norge

*og Island.

Vi Christian den Syvende &c. G. V. At Vi, tii

. at fremme Rettens Pleie i de Sager, som angaae For-

brydelser, allern. have fundet for godt, i Henseende til

disse Sagers Indankning og Behandling for Lands- og

Stifts-Overretterne i Danmark, Norge og Island, at an-

ordne folgende:

31. Mai.

O Canc. Skriv. 5. Oktbr. 1822.
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180^* . \) Naar Nogen, som er sat under offentlig Tiltale

31. Mai. for Misgjernings-Sag, hegjærer den ved Hjemlhinget af-
*~

' sagte Dom appelleret, eller Sagen er af den Beskaffen-

hed, at den, ifolge Anordningerne, bor fra Juslitiens

Side indstævnes til hftiere Ret, skulie Acterne uopholde-

ligen tilstilles den Ovrighedsperson, som herefter nævnes,

paa det at denne kan foranstalte det videre Fornodne.

— 2) Fra Underretterne i Danmark og Island, samt i

de norske Kjobstæder, fremsendes Domsaclen til ved-

kommende Stiftamtmand eller Amtmand. Paa Landet

i Norge derimod til Fogden, af hvem Sagen paa Em-

bedsvegne har været paalalt. — 3) Saasnart den frem-

sendte Domsact er kommen Ovrigheden tiihænde, bor

denne strax, ved Paategning paa den ergangne Hjem-

ibingsdom, tilkjendegive saavel den eller de Tiltalte, som

og alle andre Vedkommende: at Dommen, ifølge denne

Vor Anordning, indstævnes for Lands- eller Stifls-Over-

réllen, og der iblandt de forste Sager vorder forelagen,

til hvilken Ret alle Paagjeldende, uden al kunne vente

andet Varsel, indkaldes, for i Sagen at svare og Dom

al lide; hvorhos og Uuderdommeren paa lige Maade ind-

varsles til, sin afsagde Dora at forsvare. Denne Varsels-

Paategning har Ovrigheden at bes5rge lovlig forkyndt

for alle Vedkommende i Overeensstemmelse med For-

ordningen af 7de Juni 1760. - 4) 1 Tilfælde at Sagens

Indstævning til Overretten foranstaltes af Fogden, har

denne, ved Paategning paa Donls-Acten, at erklære, at

^ han for sit Vedkommende modtager det samme Varsel,,

som i Sagen er givet. Tillige paaiigger del ham strax

at gjore Indberetning til Amtmanden om den skeete

Appel, og med samme at fremsende en Gjenpart af

den ved Underretten afsagde Dom. — 5) Erklærer den
' Tilialle sig tilfreds med Dommen, bor en Udskrift af

samme strax tilstilles Amtmanden, som skjonner, om

Appel fra Justitiens Side maatte " agtes nodvendig.,

—

6) Naar Forkyndelsen er skeet og paa Acten bevidnet,

indsendes samthge Sagens Document^er til Justitiariijis i
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Lands- eller Stifts-Overretlen,. som har at foranledige, \^0b,

at Åctor CC Defensor beskikkes, oe at paasee, at Sas-en TTTT*^^ 7 p r
? ^ 31. Mai

uden Ophold fremmes, efter den af Actor strax ud-

tagende Stævning, hvilken, med Aftens Varsel, forkyndes

for Defensor. — 7) Endelig, da det ikke bor være Nogen,

som af Justitien tiltales, formeent, endog uden Stævning

fra sin Side, al lade andrage, hvad han til sin Tarv

maatte ansee fornodent, og, dersom den ergangne Dora

indstævnes for hoiere Ret, at paastaae samme forandret

eller underkjendt, saa befale Vi: at de Gontrastævninger

i Delinqvent-Sager, som ved Forordningen af 19de August

1735, § 6, bleve hjemlede, skulle i Fremtiden aldeles

være afskaffede. Hvorefter de Vedkommende sig aller-

underdanigst have at rette. Givet paa Vort Slot Fre-

derichsberg, den 3Ue Maji 1805.

Reskript til den constituerede Stiftamtmand si. Mai.

og Biskoppen over Island, ang. Hlidarenda Kirkes

Civilder. Frederiksberg den 31. Mai 1805. —
Canc. 1. Depart. Registrant lU, eS*-—66 (1805, Nr. 193).

Christian den Syvende dc. V. G. Da Sognepræ-

sten for Teig og Eyvindarmule i Rangervalle Syssel udi

Vort Land Island, Hr. Sæmund Halfdansen, allerund.

har anholdt om, at de den ved allern. Reskr. af 23.

April 1802 nedlagte Hlidarenda Kirke i bemehUe Is-

land forhen tilhorende, og Præsten for Teige Menighed

tillagte 3 Qvilder maae overdrages ham til personlig

Eiendom, paa Grund af, at han har tabt Smcirleierne af

disse Qvilder, og Præsten af Mangel paa Gaard ingen

Fordeel kan have af disse Qvilder; saa give Vi dig

hermed tilkjeode, at Vi i Betragtning heraf, samt efter

eders herover afgivne Erklæring, som tilligemed Ansøg-

ningen er bleven Os allerund. foredraget, allern. ville

have bevilget og fastsat, al bemeldte trende Qvilder

maae overdrages Sognepræsten til bemeldte Teig og

Eyvindarmule, fornævnte Hr, Halfdansen, tii personlig
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<805. Eiendom. Derefter I eder allerund. have at rette, og

^^''"^^^p" Vedkommende Saadant til Efterretning at tilkjendegive.

Befalende &c. Friderichsberg den 34; Maji 1805.

1. Juni. Cancellie-Skrivelse til Stiftamtmanden og Bi-

skoppen over Island, ang. Gudstj enestes Afhol-

delse paa Dansk i Reykjavik. Khavn 1. Juni

1805. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1805, Nr. 896.

P, M. Hr. Stiftamtni. og D. Hciiærv. have under

27. Marts sidsti. hertil indsendt en Forestilling fra By-

foged Frydensberg i Reykevig, hvori han paa de samme-

steds bosiddende danske Familiers Vegne anholder om,

at Gudstjenesten hver anden Sondag maatte holdes paa

Dansk i Reykevigs Domkirke.

Foranlediget heraf skulde man tjenstl. melde til

behagelig Efterretning, at man, med Hensyn til hvad

Hr. Stiftamtm. og D. Hdiærv. desangaaende have yttret,

Intet finder at erindre imod , at Gudstjenesten indtil

videre, saalænge Præken hver fjerde Helligdag holdes

paa Annexet Widoe, holdes paa Dansk hver femte

' Sondag i Reykevigs Domkirke. Det kgl. Danske Gan-

' cellie den 1. Junii 1805.*
r

I *

14. Juni, Forordning for Danmark og Norge, ang.

. Indførelsen af en ny Fharmacopoea. Frederiks-

'3 I en under 23. Marts 1805 afgiven Betænkning havde Dom-
kirkepræsten B. Sivertsen oplyst, at i Domkirkens Sogn,

uberegnet Vida, vare i den Tid 879 Mennesker, „hvoriblandt

kun 63 Danske, unge og gamle, af hvilke dog endeel for-

staae det islandske Sprog fuldkommen, og de fleste saa-

ledes, at de formodes at kunne hore en Prædiken paa

Islandsk med ulige stbrre Nytte, end de fleste af det ov-

rige Sognefolk udenfor Byen vilde hore en dansk Præ-

diken;" han mener derfor, at dansk Prædiken ikke burde

holdes oftere end hver 6te Helligdag.
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berg den 14. Juni 1805*. — Publiceret ved Lands- 1805.

overretten i Island den 30. Oktobr. 1805, samt i Synodalfor- 1*. Juni.

samlingen i Reykjavik 1806. Canc. 2. Depart. Regist. VI, 192**

(1805, Nr. 731). Original-Aftryk hos Schultz. Qvart- Forr.

1805, S. 178—179; Schou XIV, 332—334; CoII. Tid. for 1805,

S. 425-427.

FoiioRDNiNG. hvorved en ny Pharmacopoea Danica

befales indfort til Brug i Danmark og Norge.

Vi Christian den Syvende dc. G. V. At da Os

allerund. er bleven foredraget, hvorledes den i Aaret

1772 udgivne Pharmacopoea Danica, nu, eftfr de Frem-

skridt Læaevidenskaben og Chemien i de senere Tider

have gjort, ikke længere kan opfylde sil Oiemed; og

al desaarsag en uy Anviisning til at behandle og til-

berede de Lægemidler, som i Apothekerne bor fal-

holdes, maa agtes fornoden, Saa have Vi allern. bi-

faldet det fra Vort Sundheds -Collegium i Kjobenhavn

dertil indgivne Forslag, ligesom Vi og herved an-

ordne og befale: At den af forbemeldte Vort Sund-

heds-ColIegium nylig affattede, og under Titel af Phar-

macopoea Danica, Hegia Autoritale a Collegio Sanilatis
^

^

Regio Medico-Chirurgico Hafnienfi conscripta, Hafniæ

1805. hos Moller og SOn Irykle, og med et Stempel

(der indeholder Bogslaverne H. C. S. i Kobberstik) for-

synede. Pharmacopee, skal i begge Vore Riger indfores

og folges, som en ufravigelig Regel, hvorefter Læge-

midler overalt i Apothekerne skulle anskaffes, holdes

og tilberedes.

Til den Ende skal det herefter paaligge samtlige

Apoth^kere i Danmark og Norge, uopholdeligen at for-

syne deres Officiner med de i denne Pharmacopoea

Danica anforte simplicia og composita, af hvilke alle de,

som i Pharmacopeen opregnes, bc5r forefindes i ethvert

af Hovedstadens og de betydeligere Stæders Apotheker,

'J
For. 28. Decbr. 1839 i Canc. Skriv. 3. April 1841) 5 Be-

kjendtgjcSrelse 25. Juli 1850.
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og i det mindste saamange deraf, som i den Pharmaco-

peen vedtrykte Seleclus medicaminum ere nævnte, være,

at erholde paa hvert af de ovrige Apotheker. Lige-

ledes bor og samtlige Apolhekere noiagtigen fOlge den

i Pharmacopeen foreskrevne Præparationsmaade
, og

ved Medicamenternes Salg rette sig efter den for dem

allerede satte, eller - herefter anordnende Taxt. Saa-

fremt nogen Apotheker maatte befindes herimod at

handle, skal han derfor paa lovlig Maade tiltales, enten

til sit Privilegii Forbrydelse, eller til Penge-Beder, efter

Forseelsens Beskaffenhed.^ lOvrigt ville Vi, at saavel

Vort Sundheds-Collegium i Kjobenhavn, som vedkom-

mende ProvinciaU og Stads-Physici, samt de paa ethvert

Sted ellers practiserende Læger, baade i Almindelighed,

og især ved de befalede aarlige Visitationer, noie skulle^

eftersee, at intet af de i denne Pharmacopee ommeldte,

enkelte og sammensatte Laégemidler, savnes i noget

Apothek, forsaavidt de der bor falholdes; samt at Apo-

Ihekerne paa del nOiesle fdlge den dem givne Anviis-

ning og foreskrevne Taxt. Hvorefter alle Vedkommende

sig allerund. have at rette. Givet paa Vort Slot Fride-

richsberg, den 14. Junii 1805,

28. Juni.

agere.

r

Plakat ang. fremmede Seil- Flag- og Compas-

Frederiksberg den 28. Juni 1805. —
Publiceret ved Landsoverretten i Island den 30. Oktbr. 1805,

samt i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1806. Canc. 2. De-

part. Registr. VI, 216'' (1805, Nr. 788). Original-Aftryk hos

Schultz. Qvart.-Forr. for 1805, S. 180—181; Schou XIV,

334-335. Coll. Tid. for 1805, S. 435.

Plakat, angaaende at fremmede Seil- Flag- og

Gompasmagere, som i Danmark og Norge ville nedsætte

sig, skulle aflægge Prove paa deres Duelighed i Com-

pasmager-Konslen.

Vi Christian den Syvende &c. G. V. At da det

er vigtigt for Søfarten, at erholde den mueligste Sikker-

hed for de af Seil- Flag- og Gompasmagerae forfærdi-



t^LAK. ÅNG. Seil- Flag- og Compashagkre. 763

gende Gompassers fuldkomne Paalidelighed; saa have Vi

fundet det nodvendigt, forsaavidt bemeldte Professio-

nister angaaer, nærmere at bestemme den, fremmede

Haandværksmestere i Almindelighed, ved Privilegierne af

29de November 1749 {rett i748) § 7, tilstaaede Rettighed

til, uden forogaaende Prove paa deres Duelighed at kunne

nedsætte sig som Mestere i Vore Riger og Lande. Vi

befale derfor: At enhver fremmed Seil- Flag- og Com-

pasmager, der som Mester vil nedsætte sig i Vore Riger

og Lande, skal være pligtig til, lige med de sammesteds

optagne Mestere, al aflægge deri anordnede Prove paa

sin Duelighed i Compasmager-Konsten , forinden det

tillades ham her at udove samme. Hvorefter alle Ved-

kommende sig allerund. have at rette. Givet paa Vort

Slot Friderichsberg, den 28. Junii '1805.

Cancellie-Skrivelse til den constituerede Stift- ^""^

amtmand og Biskoppen over Island, ang. Ud-

betaling af Stipendier til Skole-Disciplene. Khavn

den 29. Juni 1805. — Canc. l. Departem. Brevb. 1805,

Nr._1087.

P. M. I Anledning af den fra Provst Magnussen hertil

indkomne og med Stiftets 'Erklæring forsynede Ansogning,

hvori han paa Disciplene Friderich Olsen, John Johnsen

og Torfe Magnussen, deres Vegne anholder om, at disse,

uagtet de formedelst Skole-Ovelsernes Standsning i af-

vigte Vinter ingen Underviisning har nydt i Reikevig

latinske Skole, dog maalte udbetales de dem engang

tilstaaede Almissepenge for afvigte Vinler m. v., skulle

man, efter herover at haye indhentet den for Universi-

tetet og de lærde Skoler anordnede kongelige Commis-

sions Betænkning, ikke undlade tjenstlig at melde til

behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse for

Vedkommende, at ikke alene de ovennævnte trende

Disciple, men tillige alle de Andre, der forhen have

nydt Skole-Åimisse, maae erholde samme udbetaltj lige-
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<805. som forhen, naar de med antagelige Attester fra deres

2^^^^^ Lærere godlpjcire, at have siden vedblevet og fortsat

deres Studeringer. Det kongelige Danske Cancellie den

29. Junii 1805.

19. Juli. Plakat ang. Oprettelsen af en Direction for

Universitetet og de lærde Skoler i Danmark og

Norge. Frederiksberg 'den 19. Juli 1805'. —
Publiceret i Synodalforsamlingen i Reykjavik 1806, men ikke i

Landsoverretten ; Plakaten omtaler heller ikke islandske Skole-

sager som underlagte Directionens Bestyrelse. — Canc. l.Depart.

Registr. Til, 87 (1805, Nr. 259). Original-Aftryk hos Schultz.

Qvart-Forr. for 1805, S. 226-227; Schou XIV, 346—347;

CoUeg. Tid. for 1805, S. 472. — Cancelliets Skrivelse til Di-

rectionen 20. Juli 1805 om dens Oprettelse og Organisation

ved kgl. Resol. 3. Juli i Canc. 1. Departem. Brevb. 1805, Nr.

1236; ligeledes til Rektor og Professorer ved Khavns Univer-

sitet s. D., sst. Nr. 1243. — Resolutionen 3. Juli hos Fogtm.

VI. 13, 243, jevnf. Colleg. Tid. 1805, S. 449-452.

27. Juh. Cancellie -Circulaire til samtlige Stiftsover-

retter i Norge, samt Landsoverretterne i Island

og Vestindien^ ang. Uniformer for Landsoverret-

ternes Medlemmer Khavn den 27. Juli 1805^. —
Publiceret som kgl. Resol. 19- Juli ved Landsoverretten i Is-

land den 16. Deceuibr. 1805. — Canc. 3. Departem. (Norske

Justits- Departem.) Brevb. 1805, Nr. 1511. Fogtm. VI. 13,

262. Resolutionen alene i Colleg. Tid. 1805, 476-477.

P. M. Efter at Cancelliet allerund. har foredraget

H. Majj. en fra den kongelige Landsoverrets Tilforord-

nede i Viborg hertil indsendt Ansogning om, at det

maatte tillades dem at bære en Rets-Gostume eller Uni-

form, lig den, som er foreskrevet for Assessorerne i

dette GoUegium, har det under 19. d. M. behaget Aller-

H

O InBtvuction 13. Septbr. 1805. — Directionen ophævet ved

Plak. 4. April 1848.

^) kgl. Resol. 27. Mai 1852.

i #
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hoistsamme, i Anledning heraf, ailernaad. at resolvere 4805.

saaledes: "TTT^
27, Juli.

^^Vi tillade,*^at de Tilforordnede ved Landsoverret-,

lerne i Danmark o^ fslaad
, samt paa de vestindiske

Oer, og Medlemmerne af Sliftsoverretlerne i Norge,

Politieretten her i Staden, samt Justitiarius i SOretten,

maae, ligesom Cancelliets Assessorer, anlægge deeis
'

en daglig og deels en Stads-Uniform, samt at den fdrsle

maa bestaae i en Kjole med Overslag af carmoisinrSdt ^
f

Klæde og Underfoder af samme Farve, med Opslage

og Krave af sort Floiel, broderede med to GuldslSifer

paa Siderne af Kraverne og Armene, forgyldte Knapper,

en hvid Vest, graae Pantalons, Stdvler og en trekantet

Hat med forgyldt Krampe og Knap, og Stads-Uniformen

af en lige Couleur, Kjole med een Rad forgyldte Knap-

per, Underfoder rif samme Farve, sort Floielskrave

og Opslage, samt hvide Underklæder, og paa Kjolen

samt Krave og Opslager broderede Sloifer". — Hvilken

allerheiesle Resolution herved meddeles den kongelige

(Landsoverret i Island) til behagelig Efterretning. Det

kgl. Danske Cancellie den 27. Julii 1805.

Instruction for den kongelige Direction for la. septbr.

Universitetet og de lærde Skoler. Frederiksberg

den 13. Septbr. l805^ — ikke bekjendtgjort i Is.

land, som den og ikke lieller omtaler islandske Skolesager

eller noget Island særlig vedkommende Punkt. — Canc. In-

structionsb. 1805, Nr. 2; Rubr. i Canc. 1. Departem. Registr.

III, 105 (1805, Nr. 341). Original-Aftryk hos Schultz. Qvart-

Forr. for 1805, S. 234-244; Schou XIV, 354—363; Coll. Tid.

for 1805, S. 585-590, 596-605.

Rentekammer Skrivelse til Amtmand Grev 21. Septbr.

Trampe, ang suspenderede Embedsmænds Lfin

" \

o Plalc. 19, Juli I8O55 Plak. 4. April 1848.

Å
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^805. tinder Snspensionstiden. Khavn den 21.Septbr.

1805. — Rentek. Isl. Copicb. Litr. O, Nr. 56 a.

Til Svar' paa Hr. Grevens Forestilling i Skrivelse

af \9. Marti! d. A., om at suspenderede Sysselmænd

maatle, saalænge den mod dem anlagte Action varer,

aarlig tilslaaes en Gralification af Jordebogskassen, for-

meldes tjenstligst: at Kammeret i Skrivelse til Amtet

under 27. Martii 1790^ har yttret den Formening, at

den suspenderede saavel som den constituerede Sys-

selnxand kunde blive tjente paa den Maade, at den

Constituerede betaler til den Suspenderede det Halve

af hvad Sysselels Indkomster belobe, efter Mandtals-

bogen, dog Afgiften til Jordebogskassen fradragen,

hvorimod den Constituerede skulde igjen af den kgl.

Cassa udbetales det Halve af hvad ban saaledes betalte

til den Suspenderede, naar han med Amtmandens Attest

godtgjorde hvad dette havde belobet; til hvilken Be-

stemmelse Kammeret altsaa maa have si^ refereret. —
Rentekammeret den 21. Septembr. 1805^^.

') Denne Skrivelse, til Amtmand Olaf Stephensen, angaaer

Indtægternes Deling af Strande Syssel under Sysselmand

Haldor Jakobssons Suspension, mellem den constituerede

og den suspenderede Sysselmand, men er iHvrigt eenslydende

med det Efterfcilgende (Isl. Copieb. Litr. X, Nr. 2215*).

I Rentek. Skriv, til Grev Trampe s. D. [Copieb. Litr. O,

Nr. 66, jevnf. Nr. 60) meldes, med Hensyn til den sus-

penderede Administrator for Arnarstappens Ombud, Ste-

phan Scheving, — der havde anholdt om, at det med
Hensyn til den imod ham anlagte Sag maatte have sit

Forblivende ved den i Sagen afsagte Underretsdom, og

Administrationen igjen overdrages ham uden Tab af Ind-

komster i Snspensionstiden, da den constituerede Admini-

strator Dlafr Bjbmsson fordrede alle Indtægterne, — at

derom kunde forholdes ligesom ved en Sysselmands Sus-»-

pension, som i ovenstaaende Skrivelse er bestemt, og en

Anden indtil Sagens Uddrag constitueres.

\
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Rentekammer-Skrivelse til Amtmanden i Nord- I805.

og Oster- Amtet, Stephan Thorarensen, ang. ^Ts^.
Miiårufell Hospitals Oplagspenge. Khavn den

26. Septembr. 1805. — At, da Finants-Collegium

Intet havde haft imod Amtmandens Forslag om, at MC&rufell
Hospitals Penge-Beholdning, af Belob 142 Rd. 4 Sk;, maatte
indbetales i Islands Jordebogskasse og Hospitalet deraf nyde
4 Procent fra Indleverings Dato: var Landfogden beordret tU

at modtage Penge og udbetale Renten aarlig til Amtmanden?
ved Modtagelse af Landfogdens Qvittering vil Kammeret til-

stille Amtmanden Obligation for Belfibet. — Rentek. Isl. Copieb.

Litr, O, Nr. 121. (Skriv, til Cancelliet og til Landfogden
s. D., Copieb. sst. Nr. 122—1233.

Rentekammer-Skrivelse til Amtmand Stephan 26 septbr.

Thorarensen, ang. Grundlæggelsen af et oecono-

misk Fond for Norder-Amtet. Khavn 26. Seplbr.

1805. — Isl. Copieb. Litr. O, Nr. 126.

Angaaeude Hr. Amtm/ Forslag i Skrivelse af 12.

Seplbr. f. A. om, at 115 Rd., som af uæskede Præmier

ere opsamlede, og skulle bestemmes til Begyndelse af

et oeconomisk Fond for Norder-Amtet i Island, maatte

modtages i den kongelige Kasse til Forrenteise med 4

pCt., have vi corresponderet med det kongel. Finance-

Collegio, og da delte Collegium Intet imod det Fore-

slagne har fundet at erindre, saa har Kammeret under

D. D. beordret den conslituerede Landfoged, Byfoged

Frydensberg, at imodtage bemeldte H5Rd. og fra Ind-

leveringens Dato deraf at udbetale Hr. Amtm. aarlig 4 .

pCt. Renter. — Ved herom at underrette Hr. Amtm.
skulle vi tillige Ijenstl. melde, at naar den conslituerede

Landfogeds Qvittering, for ovenmeldte Capitals Indbe-

taling til Islands Jordebogskasse til.Kammeret indsen-

des, kap behdrig Obligation derfor ventes udstædt og
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1805. Hr. Amto). tilstillet. — Rentekammeret den 26. Seplbr.

26. Septbr.

27. Septbr. BevilHllg for fSnedkeimester Borgstrom paa

Oplærelse af Svende og Drenge i Reykjavik.

Khavn den 27. Septembr. 1805. — Canc. 3. De-

partern. (Norske Justits-Departements) Registrant III, 118.

(1805, Nr. 776).

Vi Christian den Syvende &c. G. V., at Vi, efter

Snedkermester Borgstrdm, som agter at nedsætte sig i

Vor Kjobstæd Reykevig paa Vort Land Island, og der
I

^ at ernære sig ved- Snedkerprofessionen , hans derom

allerund. gjorte Ansogning og Begjæring, allern. have

^ - bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at

han i bemeldte Reykevig Kjobstæd maa ved berorte hans

Profession holde og oplære Svende og Drenge, samt

at disse overalt maae ansees og nyde samme Rettig-

heder, som lovlig indskrevne Laugssvende og Drenge.

Forbydende &c. Kjobenhavn den 27. Septembr. 1805.

' [ad mandatum]. ^ ^

28. Septbr. CancelUe - Skrivelso til Justitiarius og dvrige

^
Tilforordnede i Islands Landsoverret, ang. Pn-

blication ved Landsoverretten og Udgivelse af

(ivrighedens Bekjendtgjorelser m. v, Khavn den

28! Septembr. 1805. — Publiceret ved Landsoverret-

ten den 16. Decembr. 1805. — Canc. 3. Departem. (Norske

Justits-DepartemO Brevb. 1805, Nr. 2037—2038.

P. M. Da det ved Forordn. afJ5. April 1776 er be-

falet, at, naar Nogen anmelder sig for at optage Odejorder

ilsland, skal Saadant bekjendtgjores i Landsthingsbogen

*) Rentekammerets Ordre til constitueret Landfoged Frydens-

berg i Overeensstemmelse hermed. Copieb. sst. Nr. 127
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3 a 4 Maaneder forinden Althinget holdes, men [da]

ved Landsoverreltens Oprettelse der i Landet bemeldte

Althing er ophævet [og Landstbingsbogen] ikke længere

som forhen udgives, saa har denne Mangel foranlediget

Amtmanden over Vesteramtet, Grev Trampe, at fore-

slaae, al tvende Dage om Aaret, den forsLe Mandag i

Martii og Oklobr. Maaneder, maatte berammes lil inden

LandsoverreLten at bekjendlgjcire hvad Ovrigheden fandt

fornoden, og at disse Dages Forhandlinger maatte

ved Trykken gjcires offentlig bekjendte. I Anledning

heraf skulle man, da Cancelliet aldeles bifalder dette

Amtmandens Forslag, herved tjenslhgst anmode DHrr.

Tilforordnede om, at ville i denne Henseende foie den

fornodne Foranstaltning. ^ Del kgl. Danske Cancellie

den 28. Septembr. 1805 ^

1805.

28. Septbr.

Cancellie-Skrivelse ti] Amtmanden over Ve- i. oktbn

ster-Amtef, Grev Trampe, ang. Erlæggelse af

Afgifter til Revisions-Comptoirerne af Boer i Is*

land, m. V. Khavn den 1. Oktobr. 1805. —
Bekjendtgjbrelse fra Grev Trampe som Stiftamtmand og Amt-

mand i Sonder-Amtet 6. Oktbr. 1806: at Cancelliet ved Skriv.

1. Oktbr. 1805 har reskriberet, at den ved For. 13. Januar

1792 befalede Afgift af Fallit- og Stervboer .jkke hidtil har

skullet eller fremdeles indtil videre skal svares af saa her i

Landet behandlende og sluttende Boer", er publiceret ved

Landsoverretten i Island 6. Oktbr. 1806, og trykt i Lands-

overrettens Publicanda, jSIr. 3, S. 8. — Canc, 3. Dcpartem.

CNorske Justits-Departem.) Brevb. 1805, Nr. 2052-2053.

P. M. I Skrivelse af 2. Marlii d. A. har Hr. Greve
'

') I Anledning af denne Cancellie-Skrivelse findes trykt paa

LeirargorSum nogle Nummere af Publicanda ved Lands-

overretten, uden Titelblad, men med fovtlcibende Sidetal i

Oktav, nemlig Nr. 1 og 2, S. 1—8, 1806,- Nr. 3, S. 9- 16,

1807 5 Nr. 4 og Nr. 5, S. 17—52, 1809. Mere heraf er

ikke Udgiverne bekjendt. Vi citere denne Samling under

Benævnelse af „Landsoverrettens Publicanda".

VI. B. , 49
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1805. forespurgt, om den ved Forordn, af 13. Januar 1792

1. Oktbr. befalede Afgift, som er bestemt til at erstatte den kgl.

Kasse Omkostningerne paa de til Betryggelse for Umyn-

diges Midler m. m. oprettede Revisions-Gomptoirer,

ogsaa skal erlægges af de Fallit- og Slervboer, som i

Island behandles og sluttes. — Ti! Svar herpaa skulde

man ikke undlade tjenstligst at melde: at forbercirle

Afgift ei hidindtil har skullet svares i Island, fra hvilket

Land det ei endnu er befalet; at Overformynderie-

Regnskaber til Cancelliet skulde indsendes, for samme-

steds at underkastes Revision. — Det vilde imidlertid

unægteligen meget bidrage til de i Island værende

Umyndiges Sikkerhed, om der fra dette Land saavel

" som fra de (jvrige danske og norske Provindser, aar-

ligen blev indsendt Overformynderie-Regnskaber til

Revision ved dette Collegium, og man skjcinner ikke,

at saadanne Regnskabers Aflæggelse, og de ved samme

forncidne Beviisligheders Frhvervelse i Island kunde

médfOre meget storre Vanskelighed end andetsteds;

ligesom det vel ei heller kan antages, at den i Forord-

ningen af 13. Januar 1792 befalede Afgift, som, i Tilfælde

at en saadan Revision blev paabuden for Island, ogsaa

i dette Land maatte erlægges, kunde blive trykkende

for de Boer, af hvilke den i saa Fald skulde udredes,

' hvorimbd det snarere er al formode, at Indbyggerne

med Fornpielse ville svare denne Afgift, for at blive

deeliiglige i den Sikkerhed, som ved Revisionen op-

naaes i Henseende til Umyndiges Midlers Gonservation.

— Forinden imidlertid noget videre denne Gjenstand

butræffende ved dette Goilegium forelages, skulde man

herved tjenstligst udbede sig, at Hr. Greve behageligén

# ville i denne Sag meddele Gancelliet Deres Betænkning.

.
Det kgl. Danske Gancellie den 1. Oklobr, 1805 \

') Ved Caneelliets Skrivelse s. D. (Brevb. sst. Nr. 2048 og

2049) forianges Betænkning over denne samme Sag af

Stiftamtmanden og Amtmanden i Nord- og Oster- Amtet.

V
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Gonditioner for Salget af de saakaldteBorgar-

Q ords-Jorder. Vester-Amts Comptoir (Bessa-

Stad} den 17. Oktbr. 1805. — Publiceret ved Lands-

overretten i Island 3. Marts 1806, og Rubr. trykt i Samlingen

af Rettens Publicanda Nr. 1, S. 1 (jevnf. ovenfor Canc. Skriv. 28.

Septbr. 1805 med den dertil foiede Bemærkning). Dertil f5ies

i den straxnævnte Samling Bekjendtgjorelse fra Sysselmanden

i Myra Syssel, Gudm. Ketilsson, dat. Svignaskar& I. Marts

1806, hvorved Salget berammes til 7., 8. og 9. Juli s. A., og

disse Jorder bebudes at ville blive opraabte til Salg: Flj6ts-

tunga ,
jJorvaldstabir , Hallkelstabir , Hvammur

,
Dyrasta&ir,

GeststacJir, Grj6t, Hamar, S61heimatunga, Ferjubakki ('A Deel]

og ilptartunga (jevnf. Johnsens Jarbatal S. 124—130). —
Original-Aftryk paa et Ark i Folio.

Kongelig Majestæts til Dannemark og Norge be-

stalter Amtmand over Vester -Amtet i Island, Fridericb

Greve af Trampe, G. V., at ifolge hbiere Befalning

vorder fiirst i Julii Maaned næstkommende Aar 1806

Hans Maj*' tilhdrende, i Myre Syssel beliggende, Bor-

gerfjords Jorder opbudne til Hoislbydende paa folgende

Vilkaar:

-f) Opbudet skeer paa Jordernes vedkommende

Thingsteder, uden Hensyn til deres nugjeldende Dyr-

hed. — 2) De bciieste Bud komme under nærmei^-e

Approbation, da Kjoberen eller den Hoistbydende ikke

erholde Elendoms-Retlighed til Jorden, forend Appro-

bationen er indlobet. Resolutionen herpaa kan venles

i det fcilgende Aar. — 3). De bosatte Pladse og Hjaleier,

som ere opbygte af Hjemmegaarden. blive, om de have

særskilte Udmarker, opbudne hver for sig. — 4) Af

Kjobesummen kan, om forlanges, de Vn Dele blive inde-

slaaende i Jorden, imod at deraf svares 4 pCt. aarlig

Rente; men er Leilændingen Hoislbydende og. bliver

Eier af Jorden, gives ham saa Vilkaar, at han af den

Va Deel af Kjobesummen, som andre Kjobere strax skal

betale, behtiver forst efter 3 Aars Forlob at betale, del

Halve, eller den Ve Deel, og efter andre 3 Aars Forlob

49*

17. Oktbr
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1805. den anden Ve Deel. Dog staaer det lilKjoberen selv, at

17. Oktbr. betale Mere, eJIer hele Kjobesummen , om han vil. —
o) Leilændinger, som erholde deres paaboende Jorder

iilkjcibs, ere i 6 Aar frie for at svare Skat af dem. —
6) 1 de 3 fOrste Aar efter al Leilændingen er bleven

Eier af sin Bygseljord, eftergives ham saa meget af

Kjobesummens Rente, som overgaaer den Landskyld,

han for maatte svare: ligeledes om han inden disse

3 Aar betaler Kjobesummen eller Noget af den, godt-

gjbres ham Renlerne af det, som han saaledes har be-

talet. ^— 7) Eier den Leilænding, som bliver HOistbydende

paa sin Bygseljord, selv desuden en anden Jord. an-

see's han sonj fremmed Kjbber, uden saa at han overlader

til Anden denne ham lilhbrende Jord, da han i saa

Fald, ellers ikke, kan blive deeltagende i ovenaniovede

Vilkaar. — 8) Ligeledes tabe Leilændingerne de Ret-

tigheder, som tilslaaes i § 4, 5. 6 og 7, om de sælger

iejen den Jord, de kjbble, forend den Tid er forloben,

for hvilKen Leilændingerne, som have kjobt, lilkommi;r

denne Rettelse. — 9) Alle de.Qvilder, som (ilhcire Jorde-

godset, opbydes særskilte, og naar Salgel er appro-

beret, skal Betahngen slrax udredes, undtagen saa er,

at den paa Jorden boende Leilænding har været Hoist-

bydende paa de Qvilder, som liihbrte Jorden, thi da

maa Kjbbet for Qvilderne lægges til Jordens Kjobesum,

og i Henseende til dets Udsvar forundes lige Opsæt-

telse, som med denne. — 10) Faste Qvilder paa delle

Gods skal aldeles være afskaffede. — 11) Naar Leie-

qvilder indsættes paa Godset, skal man deri forholde

sig, for del forsle og indtil anderledes derom bliver

fastsat, efter som i Loven er befalet, og hvad anbe-

langer Qvildernes Anlal, eftersom Jorddrotten og Lei-

' lændingen vorde overeens om. Denne Conlracl b'6v

derfor med udtrykkelige Ord indfores i Bygselbrevet,

som af Leilændingen modtages, hvilket ligeledes skal

sluttes med del Udtryk: al dette skal saaledes gjelde,
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indtil anderledes vorder derom anordnet. — 12) Ren- 1805.

terne af Kjbbesummerne skal regnes fra det Aars Far- ,I^ri,

dage, som Approbationen derpaa indkommer; at frem-

mede Kjobero derimod tilfalder Landskylden fra samme

Tid, folger af sig selv. — 13] Skjode paa Jorderne

blive strax næsle Aar efter udgivet til de Leilændinger,

som vare Hoistbydende, saafremt de det ere begjærende,

og til andre Kjobere, naar Deel af Kjcibesummen
'

er be'lalet, samt Landfogdens Qyit'tering derfor indsendt

til RentekammereL — 14) Eflerbud antages ikke. —
Thi ville de Lysthavende behagentligst indfinde sig til

Dag og Sted, som af vedkommende Auctionshoider

maatle vorde nærmere bekjendtg.jorte. — Vesler-Amls

Gontoir den 17. Oktobr. 1805.

Cancellie Plakat ang. Forbud mod Rygters

Udbredelse i trykte Skrifter, m. v. Khavn den

18. Oktobr. 1805\ — Denne ^^Plakat, ang. Forbud

mod Rygters Indfiirelse i offentlige Tidender og Fallioldeise

af Viser, Boger, Almanakker m. v. ved Udraab paa Gaden"

(kgL ResoL 27. Septbr.) er publiceret i Synodal forsamlingen

i Reykjavik 1806, men ikke ved Landsoverretten. Canc. 2.

Departem. Registrant 344 (180,5, Nr. 1812). Original-

Aftryk hos Schultz. Qvart-Forr. for 1805, S. 282^ SciiouXIV,

379-380; Coll. Tid. for 1805, S. 673-674.

Cancellie . Plakat ang. Tvangsmidler til hd- •2*^-

drivelse af Alimentations -Bidrag. Khavh den

28. Oktbr. 1805. — PuUHceret i SynodalforsamUngen i

Reykjavik 1806, men ikke ved Landsoverretten. Rubr. i Canc.

5, Depart. Registr. III, 125 (1805, Nr. 764''). Original-Aftryk

hos Schultz. Qvart-Forr. for 1805, S. 284—285 5 Schou XIV,

380. Coll. Tid. for 1805, S. 725.
V

Plakat, som bestemmer i hvilke Tilfælde Modre til

uægte Born kunne vente den Opdragelseshjælp, som

O ophævet ved Piak. 24. Marts 1848.

I
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1805. tilkommer dem hos 'disses Fædre, inddreven ved Ovrig-

28^0ktbr
^^^^^^"^^ Foranstaltning.

Hans Majestæt Kongen har, efter Cancelliets derom

allerund. gjorte Forestilling, allern. befalet: At uægte

- Bcirns Modre, naar de henvende sig til Ovrigheden, for

at forhjælpes til de dem hos deres Bcirns Fædre til-

kommende Bidrage til Bornenes Opdragelse, alene skulle

være berettigede til al erholde Bidraget for det sidste

Aar inddreveLved de, i Forordningen af 14. Oktober

1763, 10. December 1790 og 12. Julii 1799, bestemte

Tvangsmidler, men at de, i Henseende til den Opdra-

gelseshjælp, som i de forbigangne Aaringer var for-

falden, ikkun skulle have personlig Tiltale til Bornenes

Fædre. — Hvilket herved, til alle Veilkommendes Efter-

retning og allerund. Efterlevelse, kundgjores. Det kgl.

Danske Cancellie den 28. Oklbr. 1805.

t

1. Novbr. Plakat ang. Udstædelse af Reisepasser. Khavn

den 1. Novbr. 1805. — Publiceret i Synodalforsam-

lingen i Reykjavik 1806, men ikke ved Landsoverrctten ; i6v-

rigt bemærker Magnus Stephensen : Handbok fyrir hvern mann,

S. 213, Anm., at Sysselmænd i Island ptleie at udstæde Passer

til Udenlandsreiser siden denne Plakat udkom, istedenfor at

de forhen blcve udstædte af Amtmændene. — Canc. 5. Depart.

Registr. III, 125(1805, Nr. 765). Griginal-Aftiyk hos Schultz.

Qvart-Forr. for 1805, S. 289—290; Schou XIV, 381—382.

Plakat, angaaende hvilke Ovrigheds- Personer det

tilkommer at udstæde Reisepasser.

Vi Christian den Sjwende &c, G. V. I Anledning

af indkomne Forespcirgseler : Om det enten tilkommer

Over- eller Underovrighederne i Kjbbslæderne og paa

Landet, at u(^færdige Reisepasser for dem, som dermed

skulle være forsynede, naar de enten begive dem fra

et Sted i Vore Riger og. Lande til et andet, eller reise

ud af Riget, bliver herved, for at al Tvivlsmaal i saa

' Henseende kan vorde hævet, folgende foreskrevet: —



*Plak. ang. Reise-Passer. 775

.jVAt Reisepasser i Fremtiden bor udslædes af den un- 1805.'

derordnede Ovrigheds-Person, i Kjobslæden eller paa

Landet, til hvem Politiets Bestyrelse der paa Stedet er
'

^'

overdraget; dog, at med de Fdl^sedler og Amtspasser,

som bor meddeles det under lægderne henhorende

Mandskab, forholdes som hidindtil". — Hvorefter de

Vedkommende sig allerund. have at rette. Givet i Vor

kgl. Residents-Stad Kjdbenhavn den 1. Novbr. 1805.

.
Kongelig Resolntion ang. Opforelse af et Ob- i . Novbr.

semtorium ved Reykjavik, Khavn 1. Novbr.

1805. — For at Landmaalerne i Island kunde liave et

Sted, (^hvor de om Vinteren kunde gjore Observationer, og

tillige opbevare deres Instrumenter, er til dette Brug opffirt et

Observatorium paa Hoiden ved Reykevigs latinske Skole", og

var dette opfijrt af Pisé (d. e. stampet Jord), „for tillige at erfare

hvorvidt denne Bygningsmaade kunde være passende i Island".

Wctlesen og Frisach havde indsendt Regning over Omkost-

ningerne 415 Ud. 73 Sk. (Forestill. 17. Oktobr.J. — Rentek.

Norske Relat. og Resol. Prot. 86, Nr. 100.

VI bifalde allern.: at den medgaaede Bekostning

415 Rd. 73 Sk. paa et Observatorii Opforelse ved

Reykevig ti! Brug for de ved do islandske Kysters og

Havnes Opmaaling ansatte Officierer udredes paa samme

Maade som de ovrige Udgifter ti! bemeldte Opmaaling.

Kjobenhavn den 1. Novbr. 1805 ^

') Ved kgh Resol. 29. Novembr. 1805 bevilges, at 100 Rd.

godtgjores Lieuten. "Wetlesen, og udredes som andre Ud-
gifter ved den islandske Opmaaling, for at have loskjobt

en Karl af Krigstjenesten, der siden tjente W. paa hans

Opmaalingsreiser, men var i Efteraaret 3804 kommen af

Dage ved Vaadeskud. Ved samme Leilighed bemærkes,

at Islands Kyster nu vare opmaalte fra Flato i Barda-

strands Syssel til Portland. (Rentek. Norske Relat. og

Resol. Prot. 86, Nr. 110),
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805. Cancellie-Skrivelse til Biskoppen over Island,

No^ ang. Brudevielser. Khavn den 30. Noverabr.

1805. — Canc. 1. Depart. Brevb. 1805, Nr. 2164.

P. M. Efter at have modiaget Deres HSiærv.« Be-

tænkning af 3i. August 1805 over den herlil indkomne
•

Foresporgsel fra Provsten i Oster-Skaptaljelds Syssel,

Hr. Arne Gisleson, oæ, hvem det tilkommer al forrette

Brudevielsen, naar en Præst indgaaer Ægteskab med
et Fruentimmer udenfor hans Provstie eller Syssel, skulde

man tjenstl. anmode Dem om, at give fornævnte Provst

Gislason Besked i Overeensstemmelse med ovennævnte

Deres Betænkning, som Goncelliet finder vel grundet.

Det kongelige Danske Cancellie den 30. Novbr. 1805^

•

Decbr. Cancellie-Skrivelse til Justitiarius og ovrige

Tilforordnede i Landsoverretten i Island, ang.

Sagforere ved Landsoverretten. Khavn den 17.

Decbr. 1805^. — Canc. 3. Departem. (Norske Justits-

Departem.) Brevb. 1805, Nr. 2573 og 2574.

P. M. I Gjensvar paa DHrr. Tilforordnedes Fore-

'3 I den paaberaabte Betænkning fra Biskoppen 31. August

1805 hedder det: ^^at det som oftest har været Brug i

Island, at den Provst, inden hvis Herred Bmden opholder

sig, forretter Brudevielsen, naar Brudgommen er Sogne-

præst, hvad enten saa Brudens Fader er af geistlig Stand

eller ikke , hvortil man har formenet sig at finde Adgang

i Reskr. 11. Martii 1796 samt Ritualet Cap. IX, pag. 336".

^Jkke desto mindre er det" Biskoppens „Formening, at

déshge Brudevielser ifolge N, L. 2—8—5 egenthg bor for-

rettes af den Præst, inden hvis Sogne Bruden opholder

sig, naar denne ikke er ham i forste lige eller ulige Grad

beslægtet eller besvogret, i hvilket sidste Tilfælde denne

Embedsforretning tilhorer Herredsprovsten ifcilge Reskr. af

11. Martii 1796 § 1".

^) Canc. Skriv, 17. Oktbr. 1837,
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spbrgsel i Skrivelse til Cancelliet af 16. August d. A., 1805.

angaaende hvilke Egenskaber der kunne fordres hos rT^'^
' 17. JJecbr,

de Personer, der skulle antages til at fore Sager for

Landsoverretten i Island ^ maa man tjenstlig melde: at

Retten ikke bcir vægre sig ved at admittere dem som
Sagforere, der enten have juridisk Examen, eller ere

Embedsmænd, eller og paa Grund af Ovrighedens Con-

stitution have Præsumlionen for sig, at de ere Lovkyn-""

dige. Det kongelige Danske Caucellie den 17. Decbr.

1805.
s.

i

Cancellie - Skrivelse til Justitsraad Magnus si. Decbr,

Stephensen, ang. et Legat til det islandske Land-

oplysnings-Selskab. Khavn den 31. Decbr. 1805.

— Cancell. 3. Departem. (Norske Justits -Departem.) Brevb.

1805, Nr, 2661.

P. M. Ved el af nu afgangne Bogholder Johan

Christian Jensen i Throndhjem oprettet og under D. D.

allern. confirmeret Testamente-, har Testator blandt

'3 Landsoverretten (M. Stephensen, GrKndal, S. Petersen)

havde Snsket Cancelliets Bestemmelse om: ^^hvad der bbr

forstaaes ved Lovkyndige i Forordningen af 11, Juli 1800

S 22— og om ikke en juridisk Examen eller dog juridisk

Betjening i Embede, dertil hos dem udfordres? samt, om

det kan være anstændigt og tjenligt, at Dimisser fra Sko-

lerne, ustuderede B5nder, eller theologiske Studentere,

forordnes at fore Sager for Landsoverretten, og endelig,

om denne er forpligtet efter Constitution at admittere saa-

danne?"

'3 I Testamentet, oprettet af den ovennævnte Bogholder ved

Sukkerhuset i Throndhjem J. C. Jensen, og dat. Thrond-

hjem 1. Mai 1802, er § 3 saalydende: ..Til det islandske

Landoplysnings - Selskab , hvortil jeg hidindtil har contri-

bueret det aarUge Indskud, som et Medlem, giver jeg

50 Rd." Canc. 3. Departem. Registr. III, 144-146 (1805,

Nr. 1002). Det Ovrige i Testamentet vedkommer ikke

Island.
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1805. Andet legeret til det islandske Landoplysnings-Sclskab,

31. Decbr. hvoraf han har været Medlem, den Summa 50 Rd. —
Hvilket herved Ijenstl. tilmeldes Hr. Justitsraad som

Directeur for bemeldte Selskab, og tjener tilHge til Ef-

terretning, at KjSbmændene Carsten Wensel, Philip

Weiser og Mathias Carstensen i Throndhjem ere af Te-

stator indsatte til Executores af dette Testamente, —
Det kgl. Danske Cancellie den 31. Decbr. 1805.
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AcaAemie, see Universitetet,

vtfdrng.srei, see Tractater.

jtfg-iftsi æseni'f, see Arv og Skifte, Bevillinger, Handel og

Skibsfart, Landbovæsenetj Skatter og Afgifter, Sportel-

væsenet.

Alimentations-Ilidrajipy see Lbsagtighed,

jtltliin^et.

1792. 13, Oklbr. Gane. Skriv. ang. Indsendelse til

Cancelliet af de trykte Laug-

thingsboger og Overreis- Acta.

179G. 4. Juni. Cauc. Skriv. ang. Skriverpenge for

Overrets-Akter.

— 7. Oktbr. Reskr. ang. Tillæg til Landstbings-

skriverens Lon af Juslitskassen,

1799. 1. Juni. Renlck. Skriv. ang. Lauglhingets For-

flyttelse til Reykjavik.

1800. 12. April. Gane. Skriv. ang. Bygning af et

Laugtbingshuus i Reykjavik.

1803. 8. Januar. Rentek. Skriv ang. Landsoverretten

og det ældre AUhing.

— 25. Januar, Gane. Skriy. ang. Underretninger

ojn de islancjsl^e Forholcjt

jtmimæncl, see Embeder, Embedsmænd,

jlnsogrning^er, see SuppJiquer.

Apotlielt, see Medicinalvæsenet.

Arrester, see Criminalvæsenet.

jtrv og Skifte.

l'i92. 13. Januar. For. ang. Afgift til Revisionscomp-

toi rerne.

— 17. August. Gane. Plak. ang. Regnskabs-Aflæg-

gelse for Afgiften af Boéf til

Revisions-Comploirerne.

r
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1792. 1. Septbr. Gane. Skriv. ang. Indf5relse af Af-

gift af Arv.
— 12. Septbr. For, ang. Afgift af Arv.
— 19. Seplbr. Kgl. Resol. ang. Afgift af Arv i Is-

land.

— 2(>. Oktbr. Plak ang. Creditorers Indkaldelse

ved Skifter.

1793. ^ 21. Juni. For. ang. Grændserne imellem de
civile Aiictions- og Skifteforval-

teres Jurisdictioner m. v.

— 23. August. For. ang. Samfrændeskifter.
— 31. August. Gane. Skriv. ang. Skiftevæsenet og

Bestyrelsen afUmyndiges Midler.

28. Septbr. Gane. Gire. ang. Fritagelse for Sjette-

og Tiendepenge af Arv, som
fores til og fra Ostindien.

1795. 10. April. For. ang. Appel i Skiftesager.

1798. 2. Marts. For. ang. Forlovs-Penge af Arv.

1799. 23, Febr. Gane. Gire. ang. Skifteretternes Virk-

somhed.
— 25. Mai. Rentek. Skriv. ang. Udbetaling af

Renten af Fraværendes Arv.

— 21. Juni. For. (forDanm. og Norge) om Skifte-

forvaltning i Stervboer efter

Husmænd o. s. v. (S. 449, Anm. i ).

1800. 23. Mai. For. ang. Udfærdigelsen af Bevillin-

ger og Dispensationer/

— 14. Juni. Gane. Gire. ang. Regler for Medde-
lelse af Bevillinger m v.

1801. 18. Septbr. Bevilling for Sysselmand Jon Jakobs-

son, ang. Legitimation af hans

uæale Scin.

— 19, Septbr. Gane. Skriv. ang. Jonsbogens Gyl-

dighed om Gave og Bebrevelse.

^ ' 5. Decbr. Gane. Skriv. ang. Testamentering af

Gods,

1803. 29. Novbr. Gane Plak. (kgl. Resol. 18. Novbr.)

ang. Tietidepenges Erlæggelse.

1805. 9. Maris. Rentek. Gire. ang. Honorar for Exe-

cutores Testamenli i Stervboer.

— .1.. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Erlæggelse af Af-

gifter til Revisions Gomploirerne

af Boer i Island.

ABtronoiniske Indretninger, see Observationer.

i;tAn.ctioner, yeyw/l Bispestolene, Jordegods-Administration.

1792. 13. Januar. Reskr, ang. Auetioner hos Geistlige.
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1792. T. Febr. Heutek. Skriv. ang. Antagelse af

Eflerbud ved Auclioner.

1793. 21. Juni. For. ang. Grændserne imellem de
civile Auctions- og Skifte -For-

valteres Jurisdictioner, m. v.

1794. 31. Mai: Rentek. Skriv. ang. Salg af den kgl.

Landskyldsfisk ved Auction.

— 20. Juni. Reskr. ang. Auctions -Salarium ved
Salg af islandske Varer.

1797. 20. Mai. Rentek Skriv. ang. Salg af den kgl.

LandskyldsJisk ved Auction.

1802. 13. Marts. Rentek. Gonditioner (Rentek. Skriv.

18. Marts) ang. Salget afHolum
Bispestols og Skoles Godser.

1805. 17. Oktbr. Gonditioner for Salget af de saa-

kaldte Borgarfjords Jorder.

BicvSllSiigei*.

1794. 24. Januar. Bevilling paa at maatle tage Apo-

theker-Examen i Island.

1798. 14. Septbr. Bevilling ang. en Stævnings For-

kyndelse i Island.

1709. 1(). Mai. Bevilling for en Kleinsmedmester i

Reykj^ivik.

— August. Bevilling for Magnus Orrnsson som
Apotheker i Island.

1800. 23. Mai. For. ang. Udfærdigelsen af Bevil-

linger og Dispensationer.

— 14. Juni. Gane. Gire. ang. Regler for Med-

delelse af Bevillinger m. v.

— 27. Juni. Bevilling for det islandske Landop-

lysningsselskab, at fore Prædi-

kat ci,f kongeligt m. v.

— "

4. Juli. Kgl. Resol. ang. Gancelliets Udfær-

digelser ad mandatum m. v.

1801. 27. Januar. Bevilling for Gudbrand Vigfusson

som Apotheker ved Nes Apo-

thek i Island.

— 18. Septbr. Bevilling for Sysselmand Jon Jakobs-

son, ang. Legitimation af hans

'
. uægte Siin.

1802. 27. Marts. Rentek. Gire. ang. Indbetaling af

Bevillingsgebyrer til Landfogde-

riet i Island.

— 30. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Gebyrer for Be-

villinger m. V.

I

1 I
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1803. 21. Oklbr. For. ang. Forhoielse af Sportler og
Gebyrer, lil Indtægt for Skat-

kammerfondet.
— 19. Novbr. Canc. Circ. ang. Beregningen af For-

hoielse i Sportler og Gebyrer
lil Skatkammerfondet.

1804. 4. Januar. Kgl. Resol. ang. Expedilions-Gebyrer
ved Rentekammeret,

— 15. Decbr. Gane. Gire. ang Brugen af Bevil-

linger.

1805. 27, Septbr. Bevilling for Snedkermester Borg-

slrdm paa Oplærelse af Svende
og Drenge i Reykjavik.

Biskopper, see Geistligheden,

Bispe»£iiker, see Geistligheden.

ispestolene, jevnf. Skolevæsenet.

Reskr. ang, Godtgjorelse forQvilders

Indsættelse paa Holum Bispe-

stols Gods.
Rentek. Skriv. ang. Rentebetaling af

Holum Bispestols Midler i Jorde-

bogskassen.

Gane. Skriv. ang. Revisionen af

Holum Bispestols Regnskaber.
Reskr. ang. Mageskifte af en af

Holum Bispestols Jorder.

Rentek. Skriv, ang Holum Bispe-

stols Oplagspenge.

Reskr. ang. Nedlæggelse af Holum
Bispestol og Skole.

Rentek. Conditioner for Salget af

Holum Bispestols og Skoles

Godser.

Rentek. Skriv. ang. Holum Bispestols

Oplagspenge.

Canc. Skriv. ang. Oplagspenge fur

Hoium Bispestol.

Canc. Skriv. ang. Landskyld af Bi-

spegaarden Holum.

Canc. Skriv. ang. Holum Bispestols

Oplagspenge.

Kgl. Resol ang. Salget af Holum
Bispestols Gods, m. v.

Rentek. Skriv. ang. Rentebetaling af

Oplagspenge fra Holum.

ITQfi. 8. Juli.
'

1798. 21. April.

1799. 30. Marts.

17. Mai.

180L 13. Juni.

2. Oklbr.

1 802. 13. Marts.

27. Marts.

7. August

1803. 2. Juli.

1804. 31. Maris.

2. Mai.

13. Oktbr.
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1805. 8. Mai. Kgl. Resol. ang. Salg af Slipendie-

Jorden Aas, Udlæg af en Jord
til SysseJmarids- Bolig i Skaga-
fjorden, ra. v.

i-

Broer (Broen over Ji5kulsaa), see Veivæsenet.

Byfoffod (i Reykjavik), see Embeder, Embedsmænd, KjOb-
stæder.

Bi$8^er, Bogtrykkerie, Bibliotliek m. v.,

jevnf. Literatur.

1792. 13. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Indsendelse til

Cancelliel af de trykte - Laug-
thingsbdger og Overrets-Acta.

1793. 26. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Udgivelse af Over-
rettens Akter.

1794. 13. Septbr. Gane. Skriv. ang. Hrappso Bogtryk-
kenes Rettigheder til at trykke
Boger.

1795. 3. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Udgivelsen af den
islandske Borne-Lærebog.

— 24. Oktbr. Gane. Skriv. ang. en ny revideret
Udgave af den islandske Psal-

mebog.

1796. 16. Juli. Gane. Skriv. ang. den islandske
Psalme- og Alterbog.

— 22. Juli. Reskr. ang. Trykningen afiHen is-

landske Psalmebog.

1797. 28. April. Reskr ang. de islandske Bogtrykke-
riers indbyrdes Forhold.

— 6. IVfai. Gane. Skriv. ang. Afkortning af Sko-
lens Bibiiothekspenge.

1798. 26. Mai; Gane. Skriv. (Kgl. Resol. 23. Mai)

ang. forargelige eller fornærme-
lige Skrifter m. v.

— 25. August. Gane. Skriv. ang. Terminen for den
nye Bfirne-Lærebogs Indfcirelse,

1799. 1 4.. Juni. Reskr. ang. Forening af de to Bog-
trykkerier i Island.

— 27. Septbr, For. om Trykkefrihedens Grændser.
— 12. Oktbr. Gane. Gire. (Kgl. Resol. 4. Oktbr.)

ang. adskillige Punkter med
Hensyn til Trykkefriheden.

— 8. Novbr. Privilegium for Bogtrykker Sehag-
fjord, at drive det ham paa
Island overdragne Bogtrykkene
m. v.
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1800,. 29. Mai. Benlek. Skriv. ang. Udgivelsen af et

islandsk-dansk-latinsk Lexicon.

1802. 8. Mai. Canc. Skriv. ang. Holum Stifts An-
deel i Bogtrykkeriet.

— 10. Juli. Canc. Skriv. ang. den nye Psalme-
bogs Indforelse i Island. ;

1805. 18. Oktbr. Gane. Plajc. (Kgl. Resol. 27. Septbr.f
ang. Forbud mod Ryglers Ud-
bredelse i trykte Skrifter, m. v.

Capcllauer, see Geistligheden.

Cliiriirff, Cliirnrg-iUai, see Medicinalvæsehet.

Coll<^ctf, jevnf, Opmaaling.

1T02. 19. Seplbr. Kgl. Resol. ang. Understottelse af

den islandske Collect.

1793. 24. August. Gane. Skriv. ang. den saakaldte

Erichsenske Gollect ti! Geistlig-

heden i Holum Stift.

1794. 7. Juni. Gane. Skriv. ang. Anvendelsen af

Goliocten (il Holum Stifts Geisl-

lighed.

1795. 1. Juli. Kgl. Bekjendlgjcirelse ang. frivillige

Gaver i Anledning af Khavns
Ildebrand

— %9. Septbr. Kgl. Resol.* ang. Understottelse af

den islandske Collect.

I71H). 24, Septbr. Canc. Skriv. ang. Anvendelsen af

de saakaldte islandske Penge.

1797. ir>. Septbr. Gane. Skriv. ang. Opsamlingen af

de saakaldte islandske Penge.
\— 29. Septbr. Kgl. Resol. ang. Islands almindelige

Anscigning om Handelsfrihed

m. V.

1708, 17. April. Renlek. Skriv. ang. Regnskab for

GoUectpengene ogMeelbSderne.

1799. 5. Juni. Kgl. Resol. ang. Understottelse af

den almindelige islandske Col-

^
leet.

— 21. Juni. Kgl. Resol. ang. Laan af den islandske

Collect til Landets Forsyning.

— 22. Novbr. Reskr. ang. Hjelp af den Erichsenske

Collect til en Kirkes Bygning.

1801. 15. Juli. Kgl. Besol. ang. Laan af Golieclen

tU Fiskeriets Fremme.
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1801. 31, Juli. Reskr. ang. Understotlelse til en
Geistlig afdesaakaldte islandske

Penges Renter.

— 26. Septbr. Rentek. Skriv. ang. de islandske

Collectpenge.

1802. 18. Juni. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 24. Juli)

ang. Understcittelse af den is-

landske Gollect i Anledning af

^ Uaar.

10. Septbr. Kgl. Resol. ang. Undorstdttelse af

den islandske Gollect lil Lan-
dets Providering.

_ 1. Oklbr. Kgl. Resol. (Renlek. Skr. 12. Oktbr.)

ang. Understotlelse af de is-

landske Gollectpenge.

1803. 5. Febr. Rentek. Skriv, ang den islandske

Gollecls Status os Anvendelse.

1804. 9. Marts. Kgl. Resol. ang. forskjellige Udgifter

af Finantskassen.

Colleg-ierne, jeviif. Bevillinger.

1799. 20. Novbr. Kgl. Resol. ang. det Danske Gan-

cellies Organisation.

1800. 23. Mai. - For. ang. Udfærdigelsen af Bevillin-

ger og Dispensationer.

— 14. Juni. Gane. Gire. ang. Regler for Medde-
lelse af Bevillinger m. v.

4. Juli, Kgl. Resol. ang. Gancelliets Udfær-

digelser ad mandatum m. v.

1801. 11. Juli. Gane. Gire. (Kgl Resol. 12. Septbr.

IKOO og 10. Juni 1801) ang.

Sagernes Fordeling mellem Gan-

eelliel og Renlekaromerel.

1803. 27. Decbr. Gane. Plak fKgl. Resol. 23. Decbr.)

ang. Expedilioner igjennem Col-

legierne, og sammes Indlosning.

1804. 4. Januar. Kgl. Resol. ang Expedilions-Gebyrer

ved Rentekammeret.

1805. 19. Juli. Plak. ang. Oprettelsen af en Direc-

tion forUniversitetet og de lærde
'

,
Skoler i Danmark og Norge.

— 13, Septbr. Instruction for den kgl. Direction

for Universitetet og de lærde

Skoler.

'
B. 50
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Commissibuer. /

1799. 12. Decbr. Commissorium ane. det islandske

Skolevæsen og Justitsvæsen.

18t)0. 18. Juni. Kgl. Resol. {Rcniek Skriv, 24. Juni)

ang. Udnævnelse af en Com-
mission til at forfatte en ny
Matrikel over Jordegodset i Is-

land. ^— 18. Juni. Commissorium for den islandske

Malrikulerings-Commission,

— 18. Juli. Commissorium ang. Udarbeidelse af

Sportel -Reglement for Rettens

Bjeljente i Island.

1802. 19. Marts. Kgl. Resol. ang. Skriveres Ansættelse

ved den islandske Matrikel-

Commission (S. 459, Anm. 1),

— 23. April. Commissorium^ ang. Udarbeidelse af

Lovforslag om Panlevæsenet og
Bestyrelsen af Umyndisies og
Stiftelsers Midler i Island m. v.

1803. 10. Juni. Commissorium ang. Undersogelse af

den offentlige Bestyrelse i Is-

land.

Communalvæsen^ jevnf. KjObstæder.

1792. 30. Mai. Reglement ang. Rævefangst og Ræve-
told, Lammedrift og Fjeldgang

m. V. i Borgarfjords Syssel.

Confirmatioii^ see Geistligheden.

Conventioner, see Tractater.

CredUvæsenet, see Gjclds-SageiV Handel og Skibsfart,

Pengevæsenet, Umyndige.

CrimiiittlTæsenef,

jevnf. Løsagtighed, Politievæsenet, Retterne, Tugthuset.

1792. 15. Decbr. Canc. Skriv. ang. hvorvidt mindre

Tyvsstratle medfore Tab af

Æren.
1793. 5. April. For. om Fængslernes bedre Indret-

ning m. v.

— 5. April. For. om Delinquent- Omkostningers

Ligning, og Revision af de dertil

horende Regnskaber m, v.

j
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1793. 14. Seplbr. Canc. Circ, ang. Paategning af Akter

i Delinquenl-Sager.
— 9. Novbr. Gane. Gire. ang. aarlige sehemaliske

Indberetninger om criminelle
~ Fanger m. v.

1794. 5. Septbr. For. ang. Straf for Qvaksalvere m. v.

1795. 11. April. Gane. Skriv. ang. Laugmænds Reise-

OmkostningertilExtra-Laugthing
i Delinquent-Sager.

— (). Juni. Gane. Skriv. ang. Reisepenge for

losladte Tugtbusfanger.
— 22. August. Gane. Skriv, ang.' Arreslhold i

Reykjavik.

1797. 5. Mai. Plak. ang. Attester af Kirkebøger i

: Delinquent-Sager.

1798. 2. Novbr. For. ang. Execulion af Domme over

Umyndige.
.
— 10. Novbr. Gane. Circ. ang. Akters Paategning

i Delinquent-Sager.

1799. S. Marts. For. ang. Underdommeres Pligter i

Politie- og Inquisilions-Sager.

— 31. Mai. For. ang. Aflæggelsen af Tillijem-

lings-Eed i Tyvs-Sager.
— 12. Juli. For. (for Norge) ang. Formildelse af

Legemsstrafle.
— 20. Decbr. Reskr. ang. Underretninger om For-

brydere.

1800. 28. Febr. Reskr. ang. Paakjendelse af Mulkter

for Underdommerc eller Sag-

førere i Delinquent-Sager,

— 21. Marts. Gane. Plak, (Kgl. i\es^ 7. Marts)

ang. Diælpenge i Delinquent-
'

og Justits-Sager i Danmark og

Norge.

— 28. Marts, Plak. ang. Regler for Tilhjemlings-

Eed i Tyvs-Sager.

1803. 14. Mai. Gane. Skriv. ang. Akters Uxpedition

i Justits-Sager uden Reialing.

— 14. M^i. Gane. Skriv. ang. Execution af Tyvs-

Domme.
, 24. Septbr. Gane. Skriv, ang Straffen for Faare-

tyverie paa Island.

— 19. Novbr. Gane. Plak. (Kgl. Resol. 11. Novbr.)

ang. Hendomraelse i Kjoben-
havns Tugtbuus m. v.

50*
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1805. 19. April. Plak. for Danmark og Norge, ang.

Forholdet med straffede Udlæn-
dinge.

— 18. Mai. Canc. Gire. ang. Sysselmænds Be-
^ myndigeise til at anlægge Ac-

tion m. V.

— 31, Mai. For. ang. Delinquent- Sagers Ind-

stævning for Overrellerne,

Declarationer, sec Tractafer.

neg/ie <R1e>einosynarii, V^xercUiarii), see Geistlig-

lieden.

Uelinquenter^ see Criminalvæsenet.

Eleeniosynarii (De^ne. Kxercitiarii) , see Geistlig-

heden.

Embeder, Kinliedsmeend in. v.y

jevnf. Geistligheden, Retterne, Suppliquer.

1792. 14. April. Canc. Skriv. ang. Anvendelsen af

Canc. Circ. 13. Oktbr. 1787.
— 30. Juni. Canc. Circ. ang. Exspectancer og

Vice-Embedsmænd.
— 20. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Embedsmænds

Fritagelse for Indskud i Enke-
kassen.

1793. 17. April. Kgi. Resol. ang. at Gaardene Bessa-

stad og Vidd bestemmes som
Bopæle for Sliftamlmanden og

Amtmanden i Vester-Amtet.

— _ 7. Augusl. Kgl. Resol. ang. Bopæl og Jordbrug
for Landfogden.

1794. 25. Januar. Rentek. Skriv. ang. en suspenderet

Sysselmands Andeel i Embedets
Indkomster.

1795. 28. Febr. Rentek. Skriv. ang. Spcirgsmaal om
en Ydelse /til Stiftamtmands-

eller Amtmands-Embedet i Son-

der-Amtet.

1797. 29. Septbr. Kgl. Resol. ang. Gageforhciielse for

Landfogden i Island.

1798. 12. Mai. Canc. Skriv. ang. Indlevering af fuld-

skrevne Syssel -Protokoller (til

Amtet).
,

-

1790. 25. Mai. Rentek. Skriv. ang. Jordbrug for

Sysselmanden paa Veslmann-

0erne.

1
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1799. 28. Septbr. Renlek. Skriv. ang. Fattigbidrag af

Landphysikus og Apothekeren.
^ 24. Decbr. Canc. Circ. ang. Sager i Anledning

af Injurier mod Embedsmænd.
1800. 20. April. Rentek. Skriv. ang. Skattefrihed for

en forhenværende constiluerel

Sysselmand
— 2. August. Rentek. Instruction for den islandske

Matrikulerings-Commission
(§ 14).

13. Decbr. Canc. Skriv, ang Indsendelsen af

Embedsmænds Erklæringer.
1801. ]. August. Gane. Skriv. ang. Frihed for Jord-

skat af Studenters, Capeilaners

og Sysselmænds Bopæle.
— 27. Novbr. Plak. ang. Forbud imod at Uberet-

tigede bære Uniformer eller IJi-

stinclionslegn.

— 4. Decbr. Kgl. Resol. (Renlek. Skriv. 27. Marts

1802)^^ ang. Rang for Anjtmæn-
dene.

1802. 23. Marts. Gane. Skriv, til Stiftamtm. og Amt-
/ mænd. i Island (kgit Resol. 27.

_ Novbr. 1801) ang. Uniformer for

disse Embedsmænd.
— 29. Decbr. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 7. Januar

1803) ang. Bestyrelsen af offent-

lige Stiftelser og Bygninger i

Island.

1803. lo. Januar. Rentek. Skriv. ang. Ansættelsen af

Byfoged og Politiebctjenle i

Reykjavik.

— 25. Januar. Gane Skriv. ang. Underretninger om
de islandske Forhold.

— 14. Mai. Gane. Skriv, til Byfogden i Ueykjavik

an". Anlæ2£?else- af Uniform.

—
. 10. Juni. Gommissorium ang. Undersogelse af

den olfentlige Bestyrelse i Is-

land.

1804. 4. Januar. Egl. Resol. ang. Expeditions-Gebyrer

ved Kenlekanimeret.

— 27. Juli. Gane. Plak. (kgl. Resol. 20. Juli) ang.

Borgere som erholde kongeligt

Embede.
1805. 27. April. . Rentek. Skriv. ang. Beregningen af

Procento- og Embeds-Skat.

-
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1805. 8. Mai. Kgl. Resol. ang. Salg af Slipendie-

Jordea Aas, Udlæg af en Jord
til Sysselmands -Bolig i Skaga-
fjorden m. v.

— 1(3. Mai. Rentek. Skriv. ang. Oversendelse af
* Reisetelte som Inventarium (til

Vesler-Amtet).

— 18. Mai. Gane. Skriv. ang. at Byfogden i Reykja-

vik bor udsiæde Reisepas til

Byens Indvannere.
— 27. Juli. Gane. Gire. ang. Uniformer for Lands-

overretlernes Medlemmer.
21. Septbr. Rentek. Skriv. ang. suspenderede

Embedsmænds Lon under Sus-

pensionstiden.

Sjnkeliasse.

1792. "20. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Embedsmænds
, fritagelse for Indskud i Enke-

kassen.

CLxercitiarii ^Kleemosynarii , l>egue), Geistlig-

heden.

KxpropHatiou, see Landbovæsenet.

V^aar, see- Landbovæsenet,

f^abrlkvæsen.

1792. 25. August. Rentek. Skriv. ang. et Project om
Potaske-Tilvirknins i Island.

1799. 28. Septbr., Rentek. Skriv. ang. Ijjaleierne ved

Reykjavik.

r

f^alUe , Kalkefang^st«

Rentek. Skriv. ang. Postskibstourenes

Indretning, samt Falkefangslen

i Island m. v.

Rentek. Skriv. ang. Falkéfangst i Is-

land.

Rentek. Skriv. ang. Falkefangst.

Rentek. Skriv. ang. Falkes Anskaf-

felse fra Island.

Kgl. Resol. ang. Falkes Afsendelse

fra Island.

1794. 10. Mai.

26. Juli.

1798.

1802.

28,

5.

April.

Juni.

1803. 13. Mai.

1805. 20. April.
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JPattig-væsen
,
jevnf. Hospitaler, Legater og Stiftelser.

J792. 15. Febr. Gavebrev paa Jordeo Va&all lil Fat-

tige.

— 30. August. Testament til Fordeel for Fattige i

Vallanes Rep
1797. 30. Septbr. Gavebrev og Fundats paa nogle Jor-

der til I^^illige i Vindliæiis Rep.

1799. 19. Januar. Gane. Gire. auGi. Altesier om Beder
til Fattigkasserne ved Forlig.

— 28. Septbr. Rentek. Skriv ang: Fatligbidrag af

Landphysikus og Apotliekeren.

1800. 18. Juni. Skifteforretning,^ hvorved et Legat
oprettes for Fattige i Vopnafjords
Rep.

1801. 4. Decbr. Kgl. Gonfirmalion og Fundats for et

Fond, kaldet Fallia-Borse eller

Understottelses-lnslitut for fat-

tige Enker og faderlose Born
inden Oefjords Syssel og Kj(5b-

slæd.

F*islterie , jevnf. Handel og Skibsfart.

1792. 7. Febr. Rentek. Skriv. ang. Forpagtning af

Laxeliskeriet i Ellibaå.

— 7. April. Rentek. Skriv. ang. Oplysninger til

^ Erhvervelse af Fiske - Præmier.

— 28. August. Rentek. Gire. ang. Afskaffelse af Præ-

mier for Baadebyggerie.

1793. 18. Septbr. Reskr. ang. Regler for Garnfiskeriet

i Distrikterne Leira
,

Keflavik,

Njar&vik og ved Vogastapi.

1795. 28. Febr. Rentek. Skriv. ang. Retligheden til

Laxefangst i Ellibgå..

— 9. Mai. ' Rentek. Skriv. ang. Klipfiskvirknin-

gen i Island.

1797. 13; Oktbr. Plak. (for Norge) ang. Tilladelse for

Fiskere at udsætte deres Garn

om Aftenen for Helligdage.

1798. 28. Febr, Plak. ang. Præmier for Fiskefangst

under Island.

— 7. Marts. Plak. (for Hertugd.) ang. Præmier
for Fiskefangst under Island.

1801. 15. Juli. Kgl. Résol. (Rentek. Skriv. 22. Aug.)

ang. Laan af Gollecten til Fiske-

riets Fremme.
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1803. 23. Marts. Plak. ang. Præmier for Fiskefangst

under Island.

1805. 17, April, Kgl. Resol. ang. Præmier for Fiskerie

ved Island.

F'orligrelsesTæsenet, jevnf* Retteine o. s. v.

1795. 10. Juli. For. ang, Forligelses-Commissioners

Stiftelse i Danmark, samt i Kjdb-

stederne i Norge.

Gane. Skriv. ang. Indforelse af For-

lii^elsesvæsenet

Gane. Giro. ang. ForligsprSve mellem
separerede Ægtefolk,

For, om Forligelses-Indretninger paa
Landet i Norge.

— — j • j

kommende Forligelsesvæsenel.

Gane. Gire. ang. Termin for Execu-

tion efter Forlig.

Gane. Skriv. ang. Forligelsesvæsenets

Indretning.

Reskr. an". Moder ved Forli^elses-

Gommissionerne.
Gane. Gire. ang. Mcider ved Forli-

gelses-Gommissionerne.

Gane. Gire. ang. Attester om Boder
til Fattigkasserne ved Forlig.

Gane. Skriv. ang. Forligelsesvæsenets

Indretning.

Gane. Gire. ang. Prokuratorers Mode
ved Forligelses-Gommissionerne.

Gane. Gire. ang. Executioner efter

Forlig.

Gane. Gire. ang. Sager i Anledning
af Injurier mod Embedsmænd.

Gane. Skriv, ang. Betaling til Forli-

gelses-Gommissarier.

Ganc.^ Skriv. ang. Lokale for Forli-

gelses-Gomraissioner.

Gane. Skriv. ang. Forligelses-Gom-

missariers Befordring.
t

ff^orpaffinlngrer, see Jordegods-Administration.

19. Septbr.

1796. 14. Mai.

1797. •20. Januar.

1798.

20.

27.

Januar.

Januar.

11. August.

P- 25. August.

19. Oktbr.

15. Decbr.

1799, 19. Januar.

15. Juni.

27. Juli.

17. Decbr.

24. Decbr,

1801. 19. Septbr.

1803. 21. Mai.

15. Oktbr.
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f^orstraudsret
, fevnf. Vrag, Vragret.

1799. 25. Mai. Renlek. Skriv. ang. Kongens Ret som
Jorddrot til Lod i opdreven Fisk.

— 28. Septbr, Rentek. Skriv. ang. Drivtommeret paa
Veslmannberne.

1802. 13. Febr. Canc. Skriv. ang. den forhenværende
Skal Kirkes Forstrandsret.

C^undaiser, see Legater.

Fseste-ff^orlåold,^ see Jordegods-Administr., Landbovajsenet.

»avelireve, see Legater og Stiftelser.

Oeistli^lieden,

jevnf. Bispestolene, Bbger, CoMect, Kirker.

1792. 13. Januar. Reskr. ang. Auctioner hos Geistlige.

— 22. Juni. Reskr. ang. Confirmation i Sygdoms-
Tilfælde.

— 5. Oktbr. For. ang. Prdve i Catechisalion for

theologiske Candidaler.

1793. 13; -Marts. Kgl. Resol. ang. Ophævelse af Tugi-

hus-Contributionen af det geist-

lige Gods.
— 24. August. Canc. Skriv. ang. den saakaldle

Erichsenske Gollect til Geistlig-

heden i Holum Stift.

— 14. Septbr. Canc. Skriv. ang. en islandsk Over-
sættelse af Lærebogen i den
evangelisk - chrislelige Religion.

1794. 5. Marts. For. ang. en Andagts- og Bededag
i Anledning af Slotsbranden.

1795. 15. August. Gane. Skriv. ang. de saakaldte Exer-

citiarii, samt deres Pligter og
Rettigheder.

24. Oklbr. Canc. Skriv. ang. en ny revideret

Udgave af den islandske Psalme-

bog.

1796. 11. Maris, Reskr. ang. Provsternes præstelige

Forretninger inden deres Prov-

stier.

4 Juni. Canc. Skriv. ang. Forseelse ved Al-

tergang.

— 15. Juli.' Reskr. ang. Understdttelse af de saa-

kaldle isIandskeJPenge.

— 1(). Juli. Canc. Skriv. ang. den islandske Psal-

me- og Allerbog.
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1790. 22. Juli. Reskr. ang. Trykningen af den is-

landske Psaimebog.
- 24. Septbr. Canc. Skriv. ang. Anvendelsen af de

,

saakaldle islandske Penge.
— 15. Oktbr. Canc. Skriv. ang. Forandring i Kirke-

bonnen.
— 4. Novbr. Reskr. ang. Refstad Præstekalds Ned-

læggelse og Kirkens Forflyttelse

m. v.

1797. 28. Januar. Gane. Skriv. ang. Fortegnelse over

Præstekaldene og Præsterne i

Island m. v.

— 15. Juli. Canc. Skriv. ang. Naadens - Aarels
' Reregning for Bispe-Enkerne i

Island.

. — 16. Septbr. Canc. Skriv. ang. Opsamlingen af de

^

' saakaldte islandske Penge.
— 18. Novbr. Canc. Skriv. ang. Degne og Eleemo-

synarii.

— 25. Novbr. Canc. Skriv. ang. Præsternes Deel-

tayelse i Forfattelsen af de oeco-

miske Tabeller.

— 1. Decbr. For. (for Danmark og Norge) ang.

Behandlingen af Ægteskabs-
sager.

— ^. Decbr. Canc. Skriv. ang. Combination af

Munkathveraa med Hrafnagils

Præstekaid.

1798. 20. Januar. Gane. Skriv. ang. Naadens- Aar for

Bispe-Enkerne i Skalholts Stift.

— (). Juli. Reskr. ang. Henlæggelse af to Gaarde
til Leiraa-Sogn.

— 25. August. Gane. Skriv, ang. Terminen for den

nye Borne-Lærebogs Indforelse. ^
1799. 4. Januar. For. ang. Afskaffelse af Trolovelser,

— 15. Juni. Gane. Skriv. ang. Lcin for Stiftsprov-

stens Function under Vacance.

— 20. Juli. Canc. Skriv. ang. Bopæl for Bi-

skoppen.

1800. 10. Januar. Reskr. ang. Præstekaldet Sladastads

Fritagelse for en aarlig Ydelse

til den astronomiske Observator.

— 22. Febr. Canc. Skriv. ang. al Combination af

etLectorat ved Latinskolen med
Domkirkepræstens^Embede ikke

kan bevilges.

1
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1800. 25. Oktbr, Canc. Circ. ang. aarlige Indberetnin-
ger om Geistlighe.den.

' — 12. Novbr. Kgl. Resol. ang. almindelig Folke-
tælling i Kongens Riger og Lande.

— 28. Novbr. Reskr. (lil Biskoppernef ang. en al-

mindelig Folketælling.

1801. 23. Marts. Gane. Skriv, ang Præstekaldet Gardar
paa Akranæs.

—_ 31. Juli. Reskr. ang. Understøttelse til en Geist-

lig af de saakaldte islandske
Penges Renter.

— 1. August. Gane. Skriv. ang. Frihed for Jord-
skat af Studenters, Capelianers
og Sysselmænds Bopæle.

— 2. Oktbr. Reskr. ang. Nedlæggelse af Holum
Bispestol og Skole.

1802. 8. Mai. Canc, Skriv, ang Studenters Beskik-

kelse til de ringeste Præstekald.
— 25. Juni. Reskr. ang. Henlæggelse af to Gaarde

' fra Annex-Sognet Hraun til Ho-
' vedsognet Sandar i Dyrafjord.^

— 10. Juli. Canc. Skriv. ang. den nye Psalme-

bogs Indforelse i Island.

— 2. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Tiendeydelse af

Præstegaarden Storenup.

1803. 28. Mai. Gane. Skriv. ang. Enkepensionen af

Præstekaldet Gardar paa Akra
næs m. v.

— 1. Oktbr. Gane. Skriv, ang. Uddelingen af de

til Præste-Enker bestemte Penge.

1805. - 23. Marts. ' Rentek. Skriv. ang. Tiendens Bereg-

ningsniaade m. v. i Island.

— 18. Mai. Gane. Skriv. (kgl. Resol. 17. Mai)

ang. Tillæg til Biskoppens Ldn
af Aarhus Bispestols Indkomster.

— 1. Juni. Gane. Skriv. ang. Gudstjenestes Af-

holdelse paa Dansk i Reykjavik,

— 30. Novbr. Canc. Skriv. ang. Brudevielser.

Crinkloli, see Medicinalvæsenet.

OJelds-Sag^er, jevnf. Arv og Skifte, Retterne.

1792. 28. Decbr. For. ang. Skibsfolks Rettigheder i

Concurs-Boer.
1793. 12. April. For. ang. Underholdnings-Penge for

Gjelds-Arrestanter.

1794. 19. Decbr. For. ang. Respondentia-Breve,
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1797. 15. Decbr. For. ang. Forbud mod Arrest eller

.

^ Indforsei i Haandværks - Red-
skaber.

1798. 9. Febr. For. ang. Afskrivning paa Gjelds-

breve.

1804. Oklbr. For. ang. Umyndiges Gjeldsbreve.— 14. Decbr. Gane. Flak. (kgl. Resol 7. Decbr.)

ang. Fornyelse af Umyndiges
Gjeldsbreve.

«

Haandværker«

1799. 10. Mai. Bevilling for en Kleinsmedmesler i

Reykjavik, v

1805. 28. Juni. Plak. ang. fremmede Seil-, Flag- og
Gompasmagere.

— 27, Septbr, Bevilling for Snedkermesler Borg-

strom paa Oplærelse af Svende .

og Drenge i Reykjavik.

Hanflel og Skibsfart,

jevnf. Collect, Kjbbstæder, Lodsvæsenet, Maal og Vægt,

Stipasser.

1792. 10. Marts. Rentek. Skriv. ang. Regler for Ud-
slædelse afBorgerbreve lil Handel.

— 1. Juni. Renlek. Plak. ang. Handelen^ paa
Island.

— 13. Novbr. Rentek. Skriv. ang. de Handlendes
Pligt at holde Dug og Disk i

Kjcibstæderne.

— 28. Decbr. For. ang. Skibsfolks Rettigheder i

Goncurs-Boer.

1 793. 9. Febr. Rentek. Skriv. ang. Ophævelse af

et Handels-Anlæg paa Onundar-
fjord.

— 9. Fébr. Rentek. Skriv. ang. Handel i Havne-

fjord (S. 88, Anm. 2).

— 9. Febr. Rentek. Skriv. ang. Udsættelse af

Sdmærke paa Helgasker i Havne-

fjorden.

— 2. April. Rentek. Skriv, ang.- Nægtelse af An-
læggelse af et Handels-Etablis-

sement paa Slraumfjord.

— 23. April. Rentek. Plak. ang. nærmere Bestem-

melser om nogle Punkter ved-

kommende den islandske Handel.
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1793. 27. April. Rentek. Skriv. ang. Sysselmændenes
Eftersyn af Varebeholdninger.

— 27. April. Rentek. Skriv. ang. Tilladelse til et

Fiskevirknings- og Handels-An-
læg paa Seydisfjord.

— (). Mai. Rentek. Skriv. ang. Tilforsel af Gon-
tanter lii Island.

— 28. Mai. Rentek. Skriv. ang. Ophævelse af

Handels-Anlægget paa Langeyri.

V — 8. Juni. Rentek. Skriv. ang. Ophævelse af

nogle Handels-Anlæg.

— .21. Septb/'. Rentek. Skriv. ang. Handelsprisernes

Forh5ielse om Vinteren.

— 21. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Forslag til et

Korn-Magazins Oprettelse i Is-

land.

1794. 25. Januar, Rentek. Skriv. ang. Forslag om Land-
kræmmeres Ansættelse i Island.

— 25. Januar. Rentek, Skriv. ang. Etablissementet

paa Seydisfjord.

— 28. Marts. Plak. ang. Sopasser og Skibs-Docu-

menter i Krigstider,

— 5. April. Rentek. Skriv. ang. Handels -Beret-

tigelse, Benyttelsen af Fortoi-

nings-Redskaber o. s. v.

—
, 5, April. Rentek. Skriv ang. Forslag om at

gjore Thorlakshiifn til Udligger-

sted, og om Udvidelse af Reykja-

vik Kjcibstæds Handels-Distrikt.

— 20. Juni. Reskr, ang. Auctions-Salarium ved

Salg af islandske Varer.

— 23. Juli. For, ang. en extraordinair Afgift paa

Skibe og Varer.

— 26. Juli. Rentek. Skriv. ang. Ex'ecutioner af

Handels-Restancer.
— 29. Juli. Toldk. Gire. ang. Udforsels-Afgift af

islandske Varer m. v.

— 19. Decbr. For. ang. Hespondentia-Breve,

1795. 9. Mai. Rentek. Skriv, ang Klipfiskvirkningen

i Island.

179(\. 1. April. For. ang. Salg os Handel, med Gifl.

1797. 1. Febr. For. om Tolden' og Kj(ibslæd-Gon-

sumtionen i Danmark og Norge.

— - 29. Septbr. Rentek. Plak. ang. Vægt af Fisk og
Meei, samt Oplag af Varer i

Island m. v.
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1797. 29. Septbr. Kgl. Hesol. ang. Islands almindelige

Anso^ning om Handelsfrlhed ui. v.

1798. 17, April. Rentek. Skriv. ang. Befordring af

Handelen og Communicationen
i Island.

21. April. Rentek. Skriv. ang. Udstædelsen af'

Losnings-Attester.
— 21. April. Rentek. Skriv. ang. Tilladelse lil Han-

del paa Straumljord.
1799. 16. April. Rentek. Skriv. ang. Tilladelse til at

handle paa Sigri&arstaba-és.

— 25. Mai. Rentek. Skriv. ang. Ophævelse af et

Ilandels-Anlæg eller Salterie paa
Gerdum.— 25. Mai. Rentek, Skriv, ang. Handelen paa
Raufarhofn,

— 28. Septbr. Rentek. Skriv, ang Meddelelse af

Priis-Couranter over de ilsland

ved Ilandelen gangbare Priser,

1800. 26. April. Rentek. Skriv, ang. Handel paa Raufar-

hofn og J)6rshc)rn.

— 26. April. Rentek. Skriv. anp;. Speculanthande- .

len paa Sigri5arsta^a-os.

— 27. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Forflyttelse af

Handelshusene paa Bu^um.
1801. 13. Juni. Rentek. Skriv. ana. Handels-Tilladelse

paa Bu&um. '

1802. 14. April. Plak. ang. Ophævelse af Anordnin-

gerne om latinske Sopassers

Erhvervelse.
'— 28. Mai. Canc, Plak. (kgl. Resol. T. Mai) ang.

Anvendelse af Vægt ved For-

handling af store Steenkul.

— 10. Juli. Rentek. Skriv. ang. at Certificater til

islandske Si3passer kunne med-
deles uden Foreviisning af Biil- .

breve.
— 1. Oktbr. Kgl. Resol. ang. at islandske Pas-

gebyrer skulle indbetales i Rente-

kammerets Sporlelkasse.

,1803. 19. April. Admiralilets-Collegii Skrivelse ang.

Skibsforere til Island m. v.

— 23. April. Rentek. Skriv. ang. Handel paa Ud-
'

'
- liggerstedet Olafsvi'k.

— 4. Mai. For. om Handlendes og Sbfarendes

Forhold i Krigstider.
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1803. 27. Mai. Plak. ang. Forsigtigheds-Regler mod
Smitte af Kopper og Mæslinger.

— 1. Juni. Plak. ang. Foranstaltninger i Anled-
ning af Krigens Udbrud.

— 8. Juni. Plak. ang. Erhverveisen af Gertifica-

ter for Biilbreve.

— 17. Juni. Kgl. Hesol. (Rtmtek. Skriv. 25. Juni)

ang. Understøttelse lil Indkjbb
af Fedevarer for nogle Egne i

Island.

— 1. Juli. For ang. de kongelige latinske og

^
algierske Stipassers Fornyelse

m. V.

(), Novbr. Plak. ang. nærmere Bestemmelser
ved danske Skibes Maal og

Mærke. ^

1805. 1. Marts. Admirahletets Instrux for Lodser i

Danmark og Norge, ang. Be-

handlingen af mistænkte Skibe.

23. Maris. Rentek. Skriv. ang. Tilladelse til

Handel paa Slraumfjord.

— 23.- Marts. Rentek. Skriv. ang. Grundleie i Havne-

fjord.

— 1. Mai. Kgl. Resol. ang Erhverveise af Cer-

lificater for islandske Skibe.

— 28. Juni. Plak. ang. fremmede Seil-, Flag- og

I Compasmagere.

Hoer, see Losagtighed.

Hospitaler.

1792. 28. April. Rentek. Skriv. ang. Gufunes Hospi-

tals Forpagtning.

— 28. April. Rentek. Skriv. ang. Benyttelsen af

KaldabaPnes Hospital fra de for-

skjellige Sysseler.

1793. 18. Septbr. Kgl. Resol. ang Nedlæggelsen af

Gufunes Hospital.

1794. 22. Febr. Rentek. Skriv, ang, Hoverie-Ydelse

tit Hospitalet paa Gufunes.

— 26. Juli. Rentek. Skriv. ang. Adgang til Be-

nyttelsen af Kalda()arnes Hospital.

1800. 19. Juli. Cano. Skriv. ang. Hospitalernes og
Tugthusets Bestyrelse.

1801. 14. Marts. Gane. Skriv. ang. nogle Punkler ved-
-

~ kommende Medicinalvæsenet i

, Island (§ 4).
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1801. 25. Septbr. Reskr. ang. Forhijielse af de for

Lemmerne i Hallbjarnareyri Ho-

spital bestemte Underholdnings-
penge.

1802. 10. August. Gane. Gire. ang. Indberetning om
Hospitalernes Forfatning.

1805. 17. Mai. Reskr. ang. Underholdningspenge i

Horgsland Hospital.

— 26. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Mb&rufell Hospi-

' tals Oplagspenge.

Hoverie, see Landbovæsenet.

HSiesterety see Retterne.

Instructioner*

1800. 31. Mai. Gane. Skriv. ang. Udarbeidelse af

en ny Instrux for Landphysikus

og Cbirurgerne i Island.

/ — 2. August. Rentek. Instruction for den islandske

Matrikulerings-Gom mission.

1803. 7. Juni. Rentek. Jnslruclion for de til Op-
maaling af Islands Kysler og

Havne beskikkede Landmaalere.

1805. 13. Septbr. Instruction for den kongelige Direc-

lion for Universitetet og de lærde

Skoler.

Inventtiriuni, Inveiitarii - Qvilder, see Bispestolene,

Geistligheden, Jordegods-Administration, Kirker.

Jagten, ^'ern/. Falke, Falkefangst.

1792. 7. Febr. Rentek. Skriv. ang. Forbud imod at

dræbe Rensdyr.
— 15. Septbr. Rentek. Skriv, ang Kongens For-

kjobsret til HvidbjOrne-Skind.

1794. 18. Juni. Kgl. Resol. ang. Tilladelse til Rens-

dyr-Jagt.

1798. 7. Novhr. Kgl. Resol. ang. Rensdyrjagten i Is-

land.

Jordebog,

jevnf. Bispestolene, Jordegods-Administration, Landbovæsenet.

1800. 18. Juni. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv, 24. Juni)

ang. Udnævnelse af en Gom-
mission til at forfatte en ny
Matrikel over Jordegodset i Is-

land.

1
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1800. 18. Juni. Cpmmissorium for den islandske Ma-
trikuIerings-Commission.

—
^ 2, August. Rentek. Instruction for den islandske

Matrikulerings-Gommission.
— '27. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Udvidelse af Ma-

trikel-Gomnaissionens Hverv.

1802. 18, Marts. Rentek. Skriv. ang. Modificationer

i Reglerne for Malrikuleringen.

— 24. Marts. Rentek. Piak. ang. Mulkt for Gjen-
stridighed mod Taxations-Gom-
missionen i Island.

1803. 24. Septbr. Rentek. Skriv, ang. Jordtaxationen i

Norder-Amtet.

— 24 Septbr. Rentek. Skriv, ang, Jordtaxationen i

Guldbringe Syssel.

1805. 17. April. Kgl. Resol. ang. Forfattelsen af den
nye Matrikel over Island.

Jordebogrs-Kassen , see Regnskabsvæsenet.

Jorde{focls - vftdrninistration,

jevnf. Landbovæsenet, Regnskabsvæsenet.

1794. 31. Mai. - Rentek. Skriv. ang. Salg af den kgh
Landskyldsfisk ved Auktion.

179(). 2. April. Rentek, Skriv, ang Indbetalingsmaa-

den af de kongelige Intrader.

—
,

24. Mai. Rentek. Skriv. ang. Erlæggelsesmaa-

den af Qvildeleier.

1797. 20. Mai. Rentek. Skriv. ang. Salg af den kgl.

Landskyldsfisk ved Auktion.

1799. 13. April.
,
C^nc. Skriv. ang. Administrationen

af Holum Skoles Gods ra. v

— 17. Mai. Reskr. ang. Mageskifte af en af Ho-

lum Bispestols Jorder.

— 25. Mai. Rentek. Skriv. ang. Jordbrug for Sys-

selmanden paa Vestmannderne.

1800. 18. Juni. Kgl. Resol. (Rentek. Skriv. 24. Juni)

ang. Udnævnelse af en Gom-
mission til at /forfatte en ny Ma-

trikel over Jordegodset i Island.

— 2. August. Rentek. Instruction for den islandske

Matrikulerings-Gommission(§ 13).

1802. 13. Marts. Rentek. Gondilioner (Rentek. Skriv.

18. Marts) for Salget af Holum
Bispestols og Skoles Godser.

4
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1802. 14. Juli. Rentek. Skriv. ang. at Ingen kan
tvinges til at antage Kongens
Jorder til Bygsel,

1803. 1(). Novbr. Kgl. Resol. ang. Bemyndigelse for

Rentekammeret al bevilge Mage-
skifter paa Jordegods.

1805. 17. Oktbr. Gonditioner for Salget af de saa-

kaldie Borgarfjords Jorder.

JfOFCleniodervæsenet see Medicinalvæsenet.

JuMtttKvæHeiLet, zee Retterne.

Hirker, jevn}. Geistligheden, Skatter og Afgifter, Tiende.

1792. 20. Januar. Reskr. ang. Nedlæggelse af Klosier-

kirken paa Skri&a.

— 10. Marts. Renlek. Skriv. ang. Bjarnanes Kirkes

Vedligeholdelse,
— 14. April, Gane. Skriv. ang. Udsættelse af Kir-

kernes Beholdninger paa Rente,

— 29. Decbr. Gane. Skriv, ang, Reykjavik Dom-
kirkes Qvilder.

1793. 22. Juni. Canc. Skriv. ang. Hraungerdi Kirkes

Inventarium.
— 22, Juni. Gane. Skriv. ang. Indberetning om

• Kirkernes Visitation,

— 6. Juli. Gane, Skriv, ang. Storauup Kirkes

Inventarium

1794. 4. April. Reskr. ang. Nedlæggelse af Kirken

paa Laugarnes.
^ 5. April. Rentek. Skriv. ang. Tuglhus-Gontri-

butionen af Proprietair -Kirke-

godset.

— 23. Mai. Reskr. ang. Formindskelse af Ihven-

tarium til Hofs^ Kirke i Alpta-

fjord.

— 31. Mai. Rentek. Skriv. ang. Reykjavik Kirkes

Regnskabsforelse ni. v.— 21. Juni. Canc. Skriv. ang. Kirkjubæ Kirkes

Inventarium.

— 21. Novbr. Reskr. ang. Anvendelse af en Kirkes

Overskud til Understottelse for

en anden.

1790. 10. Septbr. Renlek. Skriv. ang. Yidbe Kirkes

Qvilder.

— 4. Novbr. Reskr. ang. Refstad Præstekalds Ned-

læggelse og Kirkens Forflyttelse

m. V. X
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1797. 26. Mai. Reskr. ang. Nes Kirkes Nedlæggelse
m. V,

— 26. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Lon for Med-
hjælperne og Klokkeren ved
Domkirken i Reykjavik.

1798. 19. Septbr. Kgl. Resol. ang. Salg af den halve
Gaard Hrafnagil til den dervæ-
rende Kirke.

Gane. Skriv. ang. Betaling for Revi-
• sion af Kirke-Regnskaber,

Reskr. ang. Nedlæi^gelse af Annex-
Kirken Stora-Hof.

Reskr. ang. Mageskifte af en lil Præ-
stekaldetKlyppstad henlagtJord.

Reskr. ang. Hjelp af den Eriohsenske
Collect til en Kirkes Bygning.

Reskr. ang. Opbyggelse af Kirken
paa Gilsbakki.

Reskr. ang. Gufudal Kirkes Inven-

tariipenge.

Reskr. ang. Nedlæggelse af Annex-
Kirken paa Vffiimyri.

Reskr. ang. Nedlæggelse af Kirken

paa SnæfokstaSir m. v.

, Reskr. ang, Eftergivelse af en fra-

trædende Præsts Gjeld til Mos-

fell Kirke.

Gane. Skriv. ang. den forhenværende

Skål Kirkes Forstrandsret.

Rentek. Skriv. ang. Nedlæggelse af

Kirken paa Hlibarenda.

Reskr. ang. Anlæggelse af en Kirke-

gaard paa Skål.

Reskr. ang. Henlæggelse af to Gaarde

fra Annex-Sognet Hraun til Ho-

vedsognet Sandar i Dyrafjord.

Reskr. ang. Husafell Kirkes Inven-

tariipenee.

Reskr. ang. Nedlæggelsen af Halv-

kirken paa Arnarbæli i Dala

Syssel.

Reskr. ang. Nedlæggelse af Aas Kirke

i Rangarvalla Syssel.

Gane. Skriv. ang. Vedligeholdelsen

af Kirken paa Grimsey.

Gane. Skriv. ang. Godlgj5relse' for

en Kirkes Gjæld til Beneficiarius.

51«

20. Oktbr.

1799. 8. Febr.

5. April.

22. Novbr.

24. Decbr.

1800. 23. Mai.

1801. 2. Januar

31.

A

.Tul i.

1802.
C*

0, hebr.

13. Febr.

Aprn,

-25. Juni.

25. Juni.

3. Decbr.

1803. 27. Mai.

27. Mai.

1804. 25. Febr.

30. Juni.
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1804. 20. Juli. Reskr. ang. Anvendelse af inventarii-

,

penge tilhorende Scindum Kirke.
1805. 22. Febr, For. for Danm. og Norge, ang. For-

bud mod Begravelser i Kirkerne
m. V.

_ 23- Marts. Rentek. Skriv. ang. Tiendens Bereg-
ningsmaade m. v. i Island.

— 29. Marts. Reskr. ang. Hjalmholt Kirkes Ned-
læggelse.

— 29. Marts, Reskr. ang. Reduktion af Kirkeqvil-

31. Mai.

derne paa Stad i Grunnavik.

Reskr. ang. HiiSarenda Kirkes Qvilder,

1793. 9. Febr.

— 9. Marts.

- 27. April.

— 27. April.

- 27. April.

- 21. Septbr

Mjiibstæfler, 7eun/. Handel og Skibsfart.

1792. 10. Marts. Rentek. Skriv. ang. Udredelse af

Thinglæsnings-Gebyr for SkjSde-

breve for en Kjobstads Grund.

Rentek. Skriv. ang. Lon for Vægte-

ren i Reykjavik.

Rentek. Skriv. ang. Brugen af nogle

af Reykjaviks Hjaleier.

Rentek. Skriv. ang. Reykjavik Kjeb-

stads Grund og Jord.

Rentek. Skriv. ang. Delingen af

KjObstaden Grundarfjords Grund.

Rentek. Skriv. ang. Kjbb af Oefjords

Kjobstads Grund.

Rentek. Skriv. ang. Afbenyttelse af,

to af Reykjaviks Hjaleier til

Skolens Brug.

21. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Vægterp engenes
Repartition i Reykjavik.

21. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Kjbbstædborge-

res Rettigheder i Island.

1794. 5. April. Rentek. Skriv. ang. Grændseskjel og

V
Grundleie for Oefjord Kjobstads

Grund.

1799. 16. Mai. Bevilling for en Kleinsmedmester i

Reykjavik.

— 1. Juni. Rentek. Skriv. ang. Laugthingets For-

flyttelse til Reykjavik.

— 28. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Hjaleierne ved

Reykjavik.

1800. 20. April. Rentek. Skriv. ang. Afgift for Be-

nyttelsen af Reykjaviks Græs-

marker.
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1800. 26. April. Rentek. Skriv. apg. ubenyttede Bygge-
pladser i Reykjavik.

1802. 18. Marts. Rentek. Skriv. ang. Indsendelse af

Prospect-Tegning af Reykjavik.
— 20. Marts. Rentek. Skriv. ang. Udviisning af

^ySS^plads i Eskefjord.

1803. 15. Januar. Rentek. Skriv. ang. Ansættelsen af

Byfoged og Poliliebetjente i

Reykjavik.

— 15. April. Kgl. Resol. (Canc. Skriv. 23. April)

ang. Oprettelse af særegen Ju-
risdiction forByenReykjavfkm. v.

1805. 23. Marts. Rentek. Skriv. ang. Grundleie i Havne-
fjord.

Hongpen. t

1792. 15.' Septbr. Rentek. Skriv, ang Kongens For-

kjobsret lil Hvidbjcirne-Skind.

1794. 23. Juli. Kgl. Bekjendtgjdrelse ang. Indsam-
ling til Slottets Bygning og

Flaadens Rustning. •

1799. 25. Mai. Rentek. Skriv. ang. Kongens Ret som
Jorddrot til Lod i opdreven Fisk.

1800. 31. Oktbr. Gane. Plak. (kgl. Resol. 24. Oklbr.)

ang. Afskaffelsen af den saa-

kaldte Kongens Sægt efter Nor-

ske Lov.

Rort over Island, see Opmaaling af Islands Kyster o. s, v.

Tjandbovæsenet,

jevnf* Bispestolene, Jordegods-Administration.

1792. 30. Mai. Reglement ang. Rævefangst og Ræve-
told, Lammedrift og Fjeldgang

ra. V. i BorgarQords Syssel.

1793. 4. Mai. Gane. Skriv. ang. Udkast til en For-

ordning om Gaardes Besiglelser

og Udtægter i Island m. v.

1794. 22. Febr. Rentek. Skriv. ang. Udsættelse af

I Præmier.

1797. 22. Decbr. Reskr. ang. Leilændingers For-

kjbbsret.

1799. 25. Mai. Rentek. Skriv. ang. Kongens Ret

. som Jord drot til Lod i opdreven
Fisk,

1800. 27. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Forberedelse til

Skpvplantning i Island.
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1 80 1 . 13. Juni. Rentek. Skriv, ane:. Hoveriefrihed

for Gaarden Svidholl.

— 31. Juli. Plak. ang. Grundes Afslaaelse lil

offentlig Nytte.

1802. 13. Marts. Rentek. Gondltioner for Salget af

' Holum Bispestols og Skoles

Godser.
— 10. Novbr. Kgl. Resol. ang. Transport af is-

landske Faar til Schæfferiet paa
Esserom.

1804. 7. April. Rentek. Skriv. ang. Hoveric til Bessa-

stad Gaard m. v.

1805. 26. Septbr. Renlek. Skriv. ang. Grundlæggelsen
af et oeconomisk Fond for

Norder-Amtet.
— 17. Oktbr. Conditioner for Salget af de saa-

kaldte Borgarfjords-Jorder.

lianAfogrctenf i Island, Begnskabsvæsenet.

I,<RncloplysningB-Selsli»l9et, see B«ger, Bogti-ykkerie,

Bibliothek m. v., Literatur.

Vjandpliysiktis, see Medicinalvæsenet.

Ijandsoverretten, see Retterne.

liaug^mandstold, see Skatter og Afgiften
h

liaufffliingrei, see Althinget, Retterne.

Ije^aier og Stiftelser, jevnf. Collect.

Gavebrev af Sysselmand D. Sche-

ving paa Jorden Va&all til Fattige.

Gane. Gire. ang. Opbevaringen af

et Fond saakaldede islandske

Penge..

Testament (af Sysselmand P. Thor-

steinsson) lil Fordeel for Fattige

i Vallanes Rep.

Kgl. Confirmation paa Sysselmand

P. Thorsteinssons Testamente.

Gane. Plak. ang. offentlige Stiftelsers

Midler.

Reskr. ang. Understottelse af de

saakaldte islandske Penge.

Rentek. Skriv. ang. en Væverstol

til Thorchilii Legats Borneskole.

Gane. Skriv. ang. Anvendelsen af

de saakaldte islandske Penge.

1792. 15. Febr.

26. Mai.

30.

«

August.

1793. 19. April.

1795. 10. April.

1796. 15. Juli.

10. Septbr.

t

4 - 24. Septbr.



Register. 807

1800, 18. Juni. hvorved el Legat

Fattige i Vopna-

1797. Ifi. Seplbr. Gane. Skriv. nng. Opsamlingen af

de saakaldte islandske Penge.
— . ^0. Septbr. Gavebrev og Fundats (af Stiftamt-

mand Olafur Slepliansson) paa
nogle Jorder fil Fattige i Vind-
hælis Rep inden Hunavalns
Syssel.

Skifteforretning,

oprettes for

fjords Rep,

19. Septbr. Gane. Skriv. ang. Jonsbogens Gyl-
dighed om Gave og Bebreveise.

— 4. Decbr. Kgl. Confirmalion og Fundats for et

Fond, kaldet Fattig-Bcirse eller

Understdtlelses-Institut for fat-

tige Enker og faderlose BcJrn in-

den Oeijords Syssel og Kjbbstæd,
1802.-^ 7. April. Kgl. Resol. ang. Stiftelsen af det

Hansenske Legat til Præmier
for oeconomiske Forbedringer
m. V.

1801.

23. April.

1805. 31. Decbr.

Gommissorium ang. Udarbeidelse af

Lovforslag om Panlevæsenet og
Bestyrelsen af Umyndiges og
Stiftelsers Midler i Island m. v.

Gane. Skriv. ang. et Legat til det

islandske Landoplysnings - Sel-

skab.

I.^eiermaaly Ijeiermaala-Bikder, se^ Løsagtighed.

ijiteratur, jevnf. BKger m. v.

1794. 27. Decbr. Gane. Skriv. ang. det islandske

Landoplysnings-Selskab.

1795. 25. August. Rentek. Skriv. ang. Fragtfrihed for

det islandske Landoplysnings-

Selskab.

1800. 27. Juni. Bevilling for det islandske Landop-
Ivsnings-Selskab al fore Prædi-
kat af kongeligt m. v.

— 1. Novbr. Gane. Skriv. ang. Portofrihed for

del islandske Landoplysnings-

Selskab.

1803. 16. Juli. Gane. Skriv. ang. OffentliggjSrelse af

Landoplysnings-Selskabels For-

fatning.
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1805. 31. Decbr. Gaac. Skriv. ang. et Legal til det

islandske Landoplysnings -Sel-

skab.

o cisvsesenet.

1793. 9. Febr. Rentek. Skriv. ang. Udsættelse af

Sømærke paa Helgasker i Havne-
fjorden.

1794. 5, April. Rentek. Skriv. ang. Lodsvæsenet paa
Eyrarbakki.

1805. 1- Marts. Admiralitetets Jnstrux for Lodser i

Danmark og Norge.

1792. 26. Mai. Gane. Skriv. ang. den islandske Lov-
givnings Udgivelse paa Islandsk.

1793. 15. Juni. Ciinc Skriv. ang. den islandske Lov-

boes Revision.

1800; 7, Juni. Gane. Skriv. (kgl. Resol. 6. Juni)

ang. Landsoverretlens Opret-

telse, Udarbejdelse af en ny
Landslov o. s. v.

— 2, August. Gaiic. Skriv, ang. Oversættelse og
Udgivelse paa Islandsk af de

'for Island bestemte Love m. v.

— 2. August. Canc. Skriv. ang. Bekjendtgjorelse
I af en islandsk Oversættelse af

Love og Anordninger.

1803. 14 Mai. Gane. Skriv. ang. Udgivelise paa Is-

landsk af de Island vedkom-
mende Anordninger m, v.

1805. 18. Mai Gane. Skriv. ang. Udarbeidelsen af

. ^ Udkastet til den islandske Lov-

bog.

Ijfeger, see Medicinalvæsenet. .

liiJsng-tigrlieilj jevnf. Criminalvæsenet.

1792. 22. Decbr. Gane. Skriv. ang. Straf for Leier-

maal mellem gifte og ugifte

Personer.

1794. 30. Mai. For. ang. uægte BiJrns Opfostring— Juni. Canc. Skriv. ang. at Oplæsning af

de forbudne Grader herefter

bortfalder.

1797. 20. Mai. Gane. Skriv. ang. Leiermaals- Straf.



1797. 26. Mai,

1798. 2(). Oktbr.

1799. 1. Febr.

19. Oktbr.

31. Decbr.

J80I. 16. Oktbr.

1803. 3. Juni.

1805. 25. Mai,

28. Oktbr.

Beoistcr. 809

Reskr. ang. Formildelse af Hor-
straf.

Reskr. ang. Formildelse af Horstraf.
Reskr. ang. dobbelte Leierrnaals-

boder i Horsager.
Gane. Gire. ang. Indberetninger om

Leiermaal 1 visse Tilfælde.
Gane. Skriv. ang. Bestemmelse om

Leiermaals-Bcider i Island.
Reskr. ang. Formildelse af Tugthus-

straf til Vand og Brcid.

Reskr. ang. Formildelse afÆresstraf
(for urigtig udlagt Barnefader).

Gane. Skriv. ang. Horsagers Be-
handling.

Gane. Plak. ang. Tvangsmidler til

Inddrivelse af Alimenlations-

Bidrag.

!Maal o(y Væg-t, jevnf. Handel.

1802. 28. Mai. Gane. Plak. (kgl. Resol. 7. Mai) ang.

Anvendelse af Vægt ved For-

handling af store Sleenkul.

1805. II. Mai. Rentek. Skriv. ang. Opsendelse af

Maal og Vægt (til Reykjavik).

Ifffatrikel, see Jordebog.

iffediciiin-lvæsenet.

1793. 9. Febr. Gane. Skriv. ang. pharmaceutisk
Examen kan tages i Island.— 27. April. Rentek. Skriv. ang. Forbedring af
Apothekerens Lon.

1794. 24. Januar. Bevilling paa at maatle tage Apo-
theker-Examen i' Island.

— 30, Juli. Bekjendtgj(5relse ang. Fattig-Medicin
og Læge-Districternes Fordeling
i Island.

— o. Septbr. For. ang. Straf for Qvaksalvere m. v.

179t). 1. April. For. ang. Salg og Handel med Gift.

— 8. Juli. Kgl.Resol.ang.Underviisning i Læge-
videnskaben hos Landphysikus.

1797. 28. Marts. Rentek. Skriv. ang. Godtgjorelse for

Fragt for de af Apothekeren i

Island forskrevne Medikamenter.— 16. Septbr. Gane. Skriv. ang. Udsalg af Medika-
. . menter.



810 Register.

1798. 31. Mai, Gane. Plak. (kgl. Resol. 15. Mai)
* ang. Forbud mod Salg af visse

Medikamenler uden Recept.

1799. 20. Maris. For. ang*. Authorisalion af Pliarma-

copoea pauperum.
— 16. August. Bevilling for Magnus Ormsson som

Apolheker i Island.

— 4. Oktbr. Reskr. ang. Oprettelse af et nyt

Chirurgikat i Sonder-Amtet.

1800. 26. April. Gane. Skriv. ang. Apothekerens L(3n

m. V.

— 31, Mai. Gane. Skriv. ang. Udarbeidelse af

en ny Inslrux for Landphysikus
og Ghirurgerne i Island.

— 13. Decbr. Gane. Skriv, ang. en epidemisk
Btirnesygdom paa Vestmann-
6erne.

1801. 27. Januar. Bevilling for Gudbrand Vigfusson

som Apotheker ved NesApothek
i Island.

— 28. Januar. Gane, Skriv, ang, Apotheker Magnus
Ormssons Enlledigelse.

— 14. Marts. Gane. Skriv. ang. nogle Punkler
» vedkommende Medicinalvæse-

net i Island.

— 5. Decbr^ Gane. Skriv. ang. Tilladelse for Land-
physikus og Apotbekeren at flytte

^ fra Næs til Reykjavik.

1802. 30. Marts. Gane. Skriv. ang. Forsendelse af

Vaccinmaterie og Underretning

om Kopperne og Vaccinen til

Island m. v.

— 23. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Understoltelse for

en islandsk Studiosus chirurgiæ.

— 24. Decbr. Gane. Gire. ang. Jordemodres Ind-

beretninger om dodfddte Bcirn,

1803. 19. Febr. Gane. Skriv.* (kgl. Resol. 14. Januar)

ans. UnderstOttelse for islandske

Studiosi medicinæ og chirurgiæ.

— 13. Mai. Reskr. ang Oprettelse af et almin-

deligt Sundheds-Gollegium.

— 4. Juni. Gane. Gire. ang. Indberetninger om
Vaccination m. v.

— 16. Juli. Gane. Skriv. ang. Undersøgelse af

den paa VestmannQerne ende-

miske Børnesygdom, kaidel Gin-

,kiofi, m. V.

\

\
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1803. 16. Juli. Canc. Skriv. ang. Dornenes Opam-
ning i Island.— 17. Septbr. Canc. Skriv. ang. en Jordemoders
Ansættelse i Reykjavik.

— 12. Novbr. Canc. Circ. ang. Underretning om
Blinde og Dovstumme.

— 18. Novbr. Reskr. ang. ndiere Bestemmelse af

Sundheds- Coilegii Forretninger
m. V.

20. Decbr. Canc. Circ. ang. aarlige Indberet-
ninger om Medicinalvæsenet.

1804. 21. Juli. Canc. Skriv. ang. Foranstaltninger
imod smitsomme Sygdommes
Udbredelse.

— 25. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Anskaffelse af

chirurgiske Instrumenter (til -

Landphysikus).

— 19. Oktbr. Plak. ang. Oprettelse af en Direc-

tion for Qvarantainevæsenet.
— 24. Decbr. Canc. Circ. ang. Indberetninger om

usædvanlige Sygdomme,
1805. 8..Febr. For. ang. Qvarantainevæsenet i Dan-

mark og Norge.
— 0, April. Rentek. Skriv. ang. Embedsjord for

Chirurgen i SOnder-Amtets ostre

Distrikt.

— 19. April. Canc. Plak. ang. Vaccinationens Ud-
bredelse.

— 23. April. Canc. Circ. ang. Vaccinations -Atte-

ster.

— 14. Mai, Canc. Circ. ang. Vaccinations- Atte-

ster.
'— 14. Juni. For. for Danmark og Norge, ang.

Indfijrelsan af en ny Pharma-

copoea.

ifleelbi>der.

1798. 17. April. Rentek. Skriv. ang. Regnskab for

CoUectpengene ogMeelboderne.

in^ineralier.

1804. 22. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Undersogelse af

Mineralier, Svovelminer m. v.

i Island.

Ulyiiivæaenety see Pengevæsenet,
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Observationer.

1800. 10. Januar. Reskr. ang. Præslekaldet Stadastads
.

Fritagelse for en aariig Ydelse
til den astronomiske Observator.

1805. 1. Novbr. Kgl. Resol. ang. Opfårelse at et

Observatorium ved Reykjavik.
\

Opmaalinff af Islandfi liyster og Havne*
jevTtf* Collect. '

1800. 28. Mai. Kgl. Resol, ang. Opmaaling af Is-

lands Kyster og Havne.
1801. 28. Juli. Rentek. Skriv. ang. Planen til Islands

Opmaaling.
' — 29. Juli. Kgl. Resol. ang. Kjob af Instrumen-

^

ter og Boger til Brug ved Is-

' ' lands Kystopmaaling (S. 441,

Anm. 1).

— 26. August. Kgl. Resol. ang. Anskaffelse af Telte

til Brug ved Opmaalingen (S.

441, Anm. 2).

1802. 18. Marts. Rentek. Skriv. ang. Indsendelse af

Prospekt-Tegning af Reykjavik.

1803. 25. Febr, Kgl. Resol. ang. Opmaalingen af Is-

lands Kyster.

— 13. April. Kgl. Resol. ang. Lieuten. v. Wottle-

sens Ansættelse ved Opmaa-
lingen i Island (S. (Hit), Anm. 11

— 4. Mai. Kgl. Resol. ang. Lieuten. v. Frisachs

Ansættelse ved samme (S. 006,

Anm. 1).

— 7. Juni. Rentek. Instruction for de til Op-
maaling af Islands Kyster og

Havne beskikkede Landmaalere.

1804. 9. Marts. Kgl. Resol. ang. forskjellige Udgifter

af Finantskassen.

1805. 10. April. Kgl. Resol. ang. den islandske Kyst-

opmaaling.

— 1. Novbr. Kgl. Resol. ang. Opførelse af et

Observatorium ved Reykjavik.

— 29. Novbr, Kgl. Resol. ang. Gratification i An-

ledning af Islands Opmaaling
(S. 775, ,Anm. 1).

Overreften, see Ålthinget, Retterne.



Register. , 813

Pantevtesenet* •

1793. 21. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Pantevæsenet i

Island.

1795, 10. Januar. Gane. Skriv, ang, Pantebogers Ind-

retning.

— 10. April. Gane. Plak. ang. ofifentlige Stiftelsers

Midler.

1802. 23. April. Gommissorium ang. Udarbejdelse af

Lovforslag om Pantevæsenel og
Bestyrelsen af Umyndiges og
Stiftelsers Midler i Island m. v.

• Pasvæsenet, see Handel og Skibsfart, Politievæsenet, S»-

passer.

Pengevæsenet.

1792. 0. Marts. Gane. Plak. ang. Modtagelse afUmyn-
diges Midler til Forrentning i

' den kongelige Kasse.

1794. 3. Decbr. Plak. ang. Species - Myntens Mod-
lagelse i Courant-Betalinger.

1798. 9 Oklbr. Gane. Plak. ang. Udgivelse af Specie-

Sedler.

1799 4. Oktbr. Canc. Plak. ang. de af Handels-In-

siitutets Gomité udgivne Sedler.

1801, 18. Febr. Plak. ang. Oprettelsen af bestandige

transportable Statsfonds.

1803. 21. Oktbr. For. ang. Oprettelsen af et Skat-

kammerfond.

Pensioner.

1794. 20. Decbr. Rentek. Skriv. ang. Blanquetter for

Pensioner af Postkassen.

Politievæsenet, jevnf. Medicinalvæsenet, Retterne,

Tugthuset.

1794. 31. Januar. For. ang. Hudens Aftagelse af diJde

Kreaturer.

1790. Marts. Plak. ang. Foranstaltninger og Ud-

gifter ved Druknedes Redning.

— 1. April. For. ang. Salg og Handel med Gift,

1798, 12. Mai Gane. Skriv. ang. Bevogtningen af

en Afsindig.

14. Septbr. Gane. Plak. ang. Præmier for Druk-

nedes Redning.

I
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1798. 22. Decbr. Canc. Gire. ang. Indberetninger om
Anstalter til Afsindiges Bevogt-
ning.

1799. 8. Marts. For. ang. Underdommeres Pligter i

Politie- og Inquisilions-Sager.
— ,12. Juli. For. (for Norge) ang. Formildelse af

Legemsstraffe.
— 10. August. Gane. Gire. ang. Udbetalingen af

Præmier for Druknedes Red-
ning.

— 27. Septbr. For. om Trykkefrihedens Grændser.
— 12. Oktbr. Gane. Gire. (kgl. Resol. 4. Oktbr.)

ang. adskillige Punkter med
Hensyn til Trykkefriiieden.

1800. 14. Novbr. For. ang, Qvarantaine-Indretningen.

1803. 15. Januar. Rentek. Skriv. ang. Ansættelsen af

Byfoged og Politiebetjente i

Reykjavik.
— 15. April. Kgl. Resol. (Gane. Skriv. 23. April)

ang. Oprettelse af særegen Ju-

risdietion for Byen Reykjavik

m. V.

— 27. Mai. Plak. ang. Forsigtigheds-Regler mod
Smitte af Kopper og Mæslinger.

— 17. Deebr. Gane. Plak. (kgl. Resol. 9. Deebr.) ang.

Opreisninger paa Politierets-

Domme.
1804. 21. Juli. Gane. Skriv. ang. Foranstaltninger

imod smitsomme Sygdommes
Udbredelse.

1805. 8. Febr. For. ang. Qvarantainevæsenet i Dan-

mark og Norge.
— - 22. Febr. For. for Danmark og Norge, ang.

Forbud mod Begravelser i Kir-

kerne m. V.

— 18. Mai. Gane. Skriv. ang. at Byfogden i Rey-

kjavik bor udstæde Reisepas

til Byens Indvaanere.

— 18. Oktbr. Gane. Plak. (kgl. Resol. 27. Septbr.)

ang. Forbud mod Rygters Ud-
bredelse i trykte Skrifter.

~ 1, Novbr. Plak. ang. Udslædelse af Reisepasser.

Postvæsenet.

1792. 22. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Ordningen af

Postskibets Toure til Island.

t
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1793. 12. Oktbr. Rentek. Skriv. ang. Befragtning af
^ et Postskib til 'Island.

1794. 31. Januar. Kgl. Resol. ang. et Postskibs Be-
fragtning til Island.

— 22. Febr. Rentek. Skriv. ang. Postgangen
mellem Nord- og Osteriandet.— 10. Mai. ' Rentek. Skriv. ang. Postskibstourenes

^
Indretning (og Falkefangst) m. v.

1795. '25. August. Rentek. Skriv. ang. Postgangen i

Vesteramtet.
1796. 20. Marts. Rentek. Skriv. ang. Lonnen for Post-

budet i Vester-Amtet.
— 10. Seplhr. Rentek. Skriv. ang. Post-Routen paa

Vesteriandet.

1797. 20. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Lcinnen for Post-
budet til Nordlandet.

1798. 14. April. Rentek. Skriv. ang. Reykjavik Skole.
fonds Bidrag tii Postindrel-
ningen.

1800. 1. Novbr. Canc. Skriv. ang. Portofrihed for det

islandske Landoplysnings -Sel-

skab.
^^01. 28. Marts. General-Postamts-Plakat ang. Brev-

post-Taxi i Danmark m. v.— 28. Marts. General-Postamts-PIak. ang. Brev-
post-Taxt i Norge.

1804. 10. Novbr. General-Postamts-Plak. ang. Opret-
' telse af en Post i Throndhjems

Slift.

I*ræstekald, see Geistligheden.
^

Præstér, Præste-Enker, see Geistligheden.

Publication (af Love), see Ijovgivning.
I

Q.uaranfaine, see Politievæsenet.

Q<vilder, see Bispestolene, Jordegods-Administration, Kirker,

Landbovæsenet.

«anff, see Embeder, Embedsmænd, Retterne.

Regnskabsvæseuet.
1792. 15. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Control med

Landfogdens Bestyrelse af den
islandske Jordebogskasse.

l^y^. .50. Januar. For. ang. Skatternes OppebOrsel og
Regnskabsvæsenet m. v. i Dan-
mark.
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1

1794. 22. Febr. Rentek. Skriv. ang. Anviisninger iFra

Landfogden.
179fi. 2. April. Rentek. Skriv. ang. Indbetalings-

maaden af de kgl. Intrader.— 16. Septbr. Kgl. Resol. ang. Opbevaringen af
;

den islandske Jordebogskasse.
1799. 30. Marts. Gane. Skriv, ans Revisionen af FTo-

lum Bispestols RegQgkaber. <

Retterne, Retsvæsenet ogc Retterganf^siuaaden,
jevnf. Althinget, Arv og Skifte, Criminalvæsenet, Forligelses-

væsenet, Lovgivning, Politievæsenet.

1792. 13. Januar. For. ang. Indfobsel efter paaankede
Domme.

— 10. Marts. Rentek. Skriv. ang. Udredelse af

Thinglæsnings- Gebyr for Skje-

debreve foren Kjdbstads Grund.— 24. August. For. ang. Stævningers Forkyndelse
m. v. i Danmark og Norge.— 14. Septbr. For. ang. Execution efter Domme
om Sigtelses- eller Benægtelses-

Eed.

1793. 5. Juli. For. ang. Dommeres Underskrift

under Retsprotokoller.

— 5. Juli. For. ang. Underretsdommes Execu-
tion. ^

— 5. Juli. For. ang. overordentlige Sessioner

i Hoiesteret.

— 19. Juli. For. ang. Procuralorers Vidnesbyrd.
—

,
26. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Udgivelse af Over-

rettens Acter.

— 9. Novbr. Canc. Skriv. ang. Tilsyn med Justits-

sagernes Drift i Island.

1794. 15. April. Canc. Plak. (kgl. Resol. 4. April)

ang. Fremgangsmaaden ved
Udstædelse af Hoiesterels Akter

efter Slotsbranden.

— 2(v Juli. Rentek. Skriv.- ang. Forandring af

Thingsteder i Hunavalns Syssel.

1795. 20. Marts. For. ang. Namsdommes Execution.

— 10. April. For. ang. Appel i Skiftesager.

— 11. April. Canc. Skriv. ang. Laugmænds Reise-

Omkostninger til Exlra-Laug-

Ihing i Delinquentsager.

1796. IS. Maris. For. ang. forældede Namsdommes
Indklageise m. v.
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1796. 3. Juni. For. ang. Rettens vedbbrlige og
hurtige Pleie.

^ — 4. Juni. Canc. Skriv. ang. Skriverpenge for

Overrets Akter.

7. Oktbr. Reskr. ang. Tillæg til Landsthings-

skriverens Lon af Justilskassen.

1797. 20. Januar. For. ang. Vidners Forelse m. v.

— 5. Mai. Plak. ang. Attester af Kirkebøger i

'
, Delinquentsager.

— 1. Decbr. For. ang. Behandlingen af Ægte-
skabssager.

1798. i). Januar. Canc. Skriv. ang. Opreisning paa
en Underrets-Dom.

— 14. Septbr. Bevilling ang. en Stævnings For-

kyndelse i Island.

1 1799. 19. Januar. Canc. Circ. ane. Bistand for Dom-
mere ved Optagelse af Præli-

minair- eller Extra-Forhor,

— 2.3. Febr. Canc. Circ. ang. Skifteretternes Virk-

somhed.
— 8. Marts. For. ang. Underdommeres Pligter i

Politie- og Inquisitions-Sager.

— 31. Mai, For. ang. Aflæggelsen af Tilhjem-

lings-Eed i Tyvs-Sager.
^ — 4. Oktbr. For. ang. Underskrifter ved Laug-

relterne i Norge.
— - 12. Decbr. Commissorium ang. det islandske

Skolevæsen og Justitsvæsen.

ISOO. 28. Febr. Reskr. ang. Paakjendelse af Mulkter

for Underdommere eller Sag-

førere i Delinquent-Sager.

— 21. Marts. Canc. Plak. (kgl, Resol; 7. Marts)

ang. Diætpenge i Delinquent-

og Justits-Sager i Danmark og
Norge. ,

— 28. Marts. Plak. ang. Regler for Tilhjemlings-

Eed i Tyvs-Sager.
.

\ - 3. Mai. Canc. Circ. ang. Tvangsmidler mod
i Vidner, m. v.

23. Mai. For. ang. Udfærdigelsen af Bevil-

linger og Dispensationer.

— 7, Juni. Canc. Skriv. (kgl. Resol. fi. Juni)

I
^

ang. Landsoverrettens Opret-

p telse, Udarbeidelse af en ny

\ ' Landslov o. s. v.

!

' — 14. Juni. Canc Circ. ang. Regler for Med-

. delelse af Bevillinger m. v.

ri. B. 52
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11.. Juli. For. ahg. Landsovorretten i Island.

18. Juli. Comiuissorium ang. Udarbeiclelse af

Sporlel-Re£;lemeut tor Hellens

Betjente i Island.

31, Oktbr. Canc. Plak. (kgl. Resol. 24. Oktbr.)

ang. AlskafFeisen af den saa-

kaldleKongensS^egt efter Norske
Lov.

7. Novbr. Reskr. ang. Livgardens Gratiale for

Opvartning ved llCiesterel.

8. Januar. For. ang. nogle Personer, som ikke

maae fore Sager.

5. Juni. Canc. Skriv. ang. al surnuineraire

Assessorer ikke ansætles ved
Landsoverre,llen i Island.

12. Juni. Canc. Skriv. ang. Retsgebyrer og
Skriverpenge ved Landsover-

retten.

8. Januar. Renlok. Skriv. ans. Landsoverrellen

Og det ældre Althing.

14. Mai. Canc. Skriv.- ang. Akters Expedition

i Justits-Sager uden Betaling.

17. Decbr. Gane. Flak. (kgl Resol. 9. Decbr.)

ang. Oprejsninger paa Politie-

rels-Domme.
2. Novbr. Reskr. ang. Gonlingent til Vaglen i

Hoiesterel.

25. Januar. For. ang. Forhoielse af Sportler og

Gebyrer ved Underretterne.

25. Januar. For. ang. Dommes Execulion hos

privilegerede Personer i Norge.

25. Januar. Kgl. Resol. |ang. Rang for Assesso-

rerne i den islandske Lands-

overrel m. v.
^

18. Mai. Canc. Circ. ang. Sysselmænds Be-

myndigelse til al anlægge Ac-

tion m. v.

18. Mai. Gane. Skriv. ang. Fremgangsmaaden
ved Inhabilitets-Exceptioner ved
Landsoverrellen.

,18. Mai. Canc. Skriv. ang. Salariura for Sa-

gers FOrelse ved Landsover-

rellen.

18. Mai. Canc. Gire. ang. Thinglysning af

Restancelisler ved Landsover-

rellen m. V.
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J 805. 25. Mai. Gcinc. Skriv. ang. Horsagers Be-
handling.

— 31. Mai. For. ang, Delinquent - Sagers Ind-

stævning til Overretterne. •

— 27. Juli. Gane. Gire. (kgl. Resol. 17. Juli)

ang. Uniformer for Landrover-
rettens Medlemmer.

— 28. Septbr. Gane. Skriv. ang. Publication ved.

Landsoverretten og Udgivelse
af (ivrighedens Bekjendtgjdrel-

ser, m. v.

— 17. Decbr. Gane. Skriv. ang. Sagfcirere ved
Landsoverretten.

Saltværk«

1792. 21 . Novbr. Kgl. Resol. ang. Nedlæggelsen af

Saltværket paa Reykjanes.

Soliæfrcrie, see Lahdbovæsenet,

fiielskab, see Literatur.

Skatter og Afgifter, jevnf. Sportelvæsen.

1792. 13. Januar. For. ang. Afgift til Revisionscomp-.

loirerne.

— 17. August. Gane. Plak. ang. Regnskabs Aflæg-

gelse for Afgiften af Boer til

Hevisions-Gomptoirernc.

Rentek. Skriv. ang. Forslag om en

Brændeviins-Afgift i Island.

For. ang. en extraordinair Afgift paa

Skibe og Varer.

Rentek. Skriv. ang. Skalter af Gon-

rectors Embedsjord.
Rentek, Skriv. ang. Klosterholdercs

og Kjobniænds Skattepligt.

Toldk. Gire. ang. Udforscls-Afgifl af

islandske Varer m. v.

Rentek. Skriv. ang. Sporgsmaal om
en Ydelse til Stiftamtmands eller

Amtmands-Embedet i Sbnder-

Amtet. ,

1^9r>. 10. Seplbr. Rentek. Skriv. ang. Mandtalsfiskens

Ydelse i Guldbringe Syssel.

1797. 1. Febr, For. om Tolden og Kj5bstæd-Gon-

sumtionen i Danmark og Norge.

I 52*

1703. 21. Septbr

17<)4. 23. Juh.

Juli.

Juli.

•29. Juli.

1795. Febr.
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1800. 20. April. Rentek. Skriv. ang. SkaUcfrihed for

en forhenværende constitueret

Sysselmand.

1801. 1. August. Canc. Skriv. ang. Frihed for Jord-

skal af Studenters, Gapellaners
og Sysselmænds Bopæle.

1802. 3, Febr. Kgl. Besol. ang. Forklaringerne ved-
kommende Arveafgiften.

— 14. JuH. Rentek. Skriv. ang. Laugmandstol-
dens Indbetaling.

1803. 21. Oktbr. For. ang. Forhoielse af Sportler og
Gebyrer, til Indtægt for Skat-

kammerfondet.
— 19. Novbr. Canc. Gire. ang. Beregningen af

Forhoielse i Sportler og Gebyrer
til Skatkammerfondet.

1804. 25. Mai.. Kgl. Resol. ang. Islands Fritagelse

for Stemplet-Papir.

1805. 23, Marts. Rentek. Skriv. ang. Tiendens Be-
' regningsmaade m* v. i Island,

— 27. April. Rentek. Skriv. ang. Laugmandstol-
dens Beregning.

27. April. Benlek. Skriv. ang. Beregningen af

Procento- og Embeds-Skat.
— 1. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Erlæggelse af Af-

gifter til Revisions-Comptoirerne

af Boer i Island.

SkibiifaH, see Handel og Skibsfart.

Skiftevecsenet, see Arv og Skifte,

$»1co1evæsenet, jevnf. Bispestokne.-

1792. 7. April. Rentek. Skriv. ang. Jordbrug til Sko-

lens Rector i Reykjavik.

— 24. Novbr. Gane. Skriv. ang. Understotlelse for

en islandsk Discipel i en dansk
Skole.

1793. 21. Si?ptbr. Rentek. Skriv. ang. Afbenyttelse at

to af Reykjaviks Hjaleier til

Skolens Brug.

1794. 26. Juli. Rentek. Skriv. ang. Skatter af Gon-

N ' rectors Embedsjord.

1797. 6. Mai. Canc. Skriv. ang. Afkortning af Sko-

lens Bibliothekspenge.

^798. 14. .April. Rentek. Skriv. ang. Reykjavik Skoie-

fonds Bidrag til Postindretnin-

gen.

f
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1799. 13. April.
, Caiic. Skriv. ang. Administrationen

af Holum Skoles Gods m. v.

— 12. Decbr. Gommissorium ang. det islandsko

Skolevæsen og Justitsvæsen,

1800. 22, Febr. Canc. Skriv. ang. at Combination
af et Lcctorat ved Latinskolen

med Domkirkepræstens Embede
ikke kan bevilges.

IHOI. 21. Juli. Rentek, Skriv, ang. Planen for det

islandske Skolevæsens Indret-

ning.

— 2. Oktbr. Reskr. ang. Nedlæggelse af Holum
Rispestol og Skole.

~ 13. Oktbr. Canc. Skriv. ang. det islandske Skole-

væsen.
1802. 13. Marts. Rentek. Gonditioner for Salget af

Holum Bispestols og Skoles

. Godser.

1803. 26. Januar. Kg). Resol. ang. en islandsk Sludenis

Antagelse paaRlaagaards Skole-

lærer-Seminarium.

1804. 25. . Mai. Reskr. ang. Lærerne ved de lærde

Skoler, deres Beskikkelse og
' Befordring m. v.

— 9. Juni. Canc. Gire ang. Lærerne ved de
lærde Skoler.

— 18, Seplbr. Gane. Skriv. (kgl. Resol. 14. Soptbr.)

ang. Organisationen af den
lærde Skole.

1805. 18. Mai. Canc. Skriv. (kgl. Resol. 17. Mai)

ang. Organisationen af en In-

lerims-Skole paa Bessastad.

— 29. Juni. Canc. Skriv. ang. Udbetaling af

Stipendier til Skole-Diseiplene.

— 19. Juli. Plak. ang. Oprettelsen af en Direc-

tion for Universitetet og de
lærde Skoler i Danmark og
Norge.

—
, 13. Seplbr. Instruction for den kongelige Direc-

tion for Universitetet og de

lærde Skoler.

SkoTplanintng, see Landbovæsenet.

Ifjiportelvæsen.

1792. 10. Marts. Rentek. Skriv. ang. Udredelse af

Thinglæsnings-Gebyr for Skjode-

breve for en Kjobstads Grund.
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1800. 18. Juli. Conimissorium ang. Udarboidelse af

Sportel- Reglemont for Rettens

Betjente i Island.

1802. 12. Juni, Gane. Skriv. ang. Retsgebyrer og
Skriverpenge ved Landsover-
relten. '

^

1803. 21. Oklbr. For. ang. Forheielse af Sportler og ' t
Gebyrer, til Indtægt for Skat-

kammerfondet.
— 19. Novbr. Gane. Gire. ang. Beregningen afFor-

h(5ielse i Sportler og Gebyrer '

til Skatkammerfondet.

1805. 25. Januar. For. ang. Forhiiielse' af Sportler og
Gebyrer ved Underretterne.

Statistik.

1793. 19. Juni. Kgl. Resol. ang. Mulkt for urigtige

Angivelser til de oeconomiske
Tabeller.

179f). 22. Septbr. Renlek. Skriv. ang. Indsendelsen af

de oeconomiske Tabeller.

1797. 28. Januar. G^^nc. Skriv. ang. Fortegnelse over
,

Præstekaidene og Præsterne i r

Island m. V,

— 25. Novbr. Gane. Skriv. ana. Præsiernes Deel-

tagelse i Forfaltelsen af de oeco-

nomiske Tabeller.

'

1798. 3. iMarls. Gane. Gire. ang. indberetninger om
dbdfodte Bcirn.

1800. 14, Juni. Gane. Gire. ang. Forandring i de
—

^
schematiske Indberetninger om
Ægteviede, Fodte og Dcide.

— 12. Novbr. Kgl. Resol. ang. almindelig Folke-

tælling i Kongens Riger og Lande.
— 28. Novbr. Reskr. (til Biskopperne) ang.^ en al-

mindelig Folketælling.

— 29. Novbr. Gane. Gire. (til Sliftamtmanden) ang. J
en almindelig Folketælling.

— 29. Novbr. Gane. Gire. (til Amtmændene) ang.

samme.
1802. 24. Decbr. Gane. Gire. ang. Jordemodres Ind-

beretninger om dcidfodtc B5rn.

1803. 5. Novbr. Gane. Skriv. ang. den fremtidige

Indretning af Tabellerne over

Gopulerede, Fodte og DOde.

1 I
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1803. 12. Novbr. Canc. Circ. ang. Underretning om
Blinde og Dovstumine,

— 20. Decbr. Canc. Circ. ang. aarlige Indberet-

ninger om Medicinalvæsenet.

Stiftelser, see Legater.

Stranding^er, see Forstrandsret, Vrag.

' Suppliquer.

1792. 28. Decbr. For. ang. Ansøgningers og Klagers

Forfattelse, Vinkelskriverie m. v.

1800. 3. Mai. Canc. Circ. ang. Ansøgningers Ind-

sendelse samt Erklæringer der-

paa.

— 1 3. Decbr. Canc. Skriv. ang. Indsendelsen af

Embedsmænds Erklæringer.

Svovel.

1804. 22. Septbr. Rentek. Skriv. ang. Undersbgelse af

iMineralier, Svovelminer m. v. i

Island.

SSkort, see Opmaaling,

SopaKser m. v., Jevnf. Handel og Skibsfart.

1793. 19. Marts. Gen. Land-Oecon. og Comm. Coll.

Gire. ang. Regler for Udstæ-
delsen af latinske Sopasser.

•— 3. Juli. Plak. ang. nærmere Bestemmelser
om de algierske Sopasser.

1794. 28. Maris. Plak. ang. Sopasser og Skibs-Docu-

menter i Krigstider.

J802. 14. April. Plak. ang. Ophævelse af Anordnin-

gerne om latinske Sdpassers

Erhvervelse.
— 10. Juli. Renlek. Skriv. ang. at Ceriificater til

islandske Sopasser kunne med-

deles uden Foreviisning af Biil-

breve.

1803. 8. Juni. Plak, ang. Erhvervelsen af Certifi-

cater for Biilbreve.

— I. Juli. For. ang. de kongelige latinske og

algierske Sbpassers Fornyelse m.v.

1804.. 4. Januar. Kgl. Resol. ang. Expeditions-Gebyrer

ved Rentekammeret.
1805. 1. Mai. Kgl. Resol. ang. Erhvervelse af Cer-

tificater for islandske Skibe.

i
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Testamenter, /etvz/. Arv og Skifte, Legater.

1801, 19. Septbr. Canc. Skriv, ang, Jonsbogens Gyl-

dighed om Gave og Bebrevelse.
— 5. Decbr. Canc. Skriv. ang. Testamentering af

Gods.

1802. 30. Oklbr. Canc. Skriv. ang. Gebyrer for Be-

villinger m. V.

1805. 31. Decbr. Caiic. Skriv. ang. et Legat til det

^ islandske Landoplysnings - Sel-

skab,

Tiende^ see Skatter og Afgifter,

Tiendepenge, sce Arv og Skifte.

Told, see Skatter og Afgifter.

Tractater.

1792. 7, Juli. Convention mellem Danmark og Ba-

den
,

ang. Afdragsrettens Op-
hævelse.

— 28. Septbr. Convention mellem Danmark og
Sachsen-Weimar-Eisenach, ang.

samme.
1798. ,5. Januar. Kgl. Acceptations-Act med Hensyn

til Afdragsrettens Ophævelse
med Anspach og Baireuth.

1801. 28. August. Declaration og Extensions- Aet ang.

Afdragsrettens Ophævelse imel-

lem Danmark og Meklenborg-

Schwerin.

1803, 19. Marts, Declaration ang. Afdragsrettens Op-
hævelse uiellem Danmark og

Norge og de Kurhannoverske

Lande.

J804. 21. Decbr. Kgl. Declaration ang. Afdragsrettens

Ophævelse mellem de danske

og kurfyrstelig - wiirtembergske

Stater.

1805. 17. Mai. Declaration ang. Afdragsrettens Op-

, hævelse mellem samthge danske

og preussiske Lande, i

Tug^tliiiset.

1793. 13. Marts. Kgl. llesol. ang. Ophævelse af Tugt-

hus-Contribulionen af det geist-

lige' Gods. I
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1793, 27. April. Rentek. Skriv, ang. Tugthus-Contribu-

tionens Udredelse af de til Me-

dicinalvæsenet henlagte Degne-
penge.

1794, 5, AprlL Rentek. Skriv. ang. Tuglhus-Conlri-

butionen af Proprielair-Kirke-

godset.

1795, 6. Juni. Canc. Skriv. ang. Reisepenge for

lOsladte Tugthusfanger.

1790. 9. Novbr. Kgl. Resoi. ang. Ophævelse af Gon-

tribulion til Tugthuset i Island.

1800. 19. Juli. Canc. Skriv. ang. Hospitalernes og

Tugthusels Bestyrelse.

Tyverie, see Ciiminalvæsenet.

ITinyndiffe.

1792. 13. Januar. For. ang. Afgift til Revisionscomp-

toirerne.

— 9. Marts. Gane. Plak. ang. Modtagelse af Umyn-
diges Midler til Forrentning i

den kongelige Kasse.
— 17. August. Canc. Plak. ang. Regnskabs- Aflæg-

gelse for Afgiften af Boer til

Revisions-Gomptoirerne.

1797. 24. Juni. Gane. Plak. ang. Forrenteisen af

Umyndiges Midler.

1798. 2. Novbr. For. ang. Execution af Domme over

Umyndige.
18Q2. 23. April. Gommissorium ang. Udarbeidelse af

Lovforslag om Pantevæsenet og
Bestyrelsen af Umyndiges og

Stiftelsers Midler i Island m. v.

1^04. 20. Oktbr. For. ang. Umyndiges Gjeldsbreve.
— 14. Decbr. Gane. Plak. (kgl. Resol. 7, Decbr.)

ang. Fornyelse af Umyndiges
Gjeldsbreve.

UndervUsnin^svæRenet, see Geistligheden, Skolevæsenet,

Universitetet.

IJniversitetet.

1802. 23. Oktbr. Gane. Skriv. ang. Underst(5tlelse for

en islandsk studiosus chirurgiæ.

1803. 19. Febr. Gane. Skriv. (kgl. Resol. 14. Januar)
ang. Understottelse for islandske

Studiosi raedicinæ og chirurgiæ.
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1805. 22. Marts. For. ang. Rxamen Artium ved Kjci-

benhavns Universitet.

— 8. Mai. Kgl. Resol. ang. Salg af Slipendie-

Jorden Aas m. v.

— 19. Juli. Plak. ang. Oprettelsen af en Direc-

tion for Universitetet og de lærde
Skoler i Danmark og Norge.

— 13. Septbr. Instruction for den kongelige Direc-

tion for Universitetet og de lærde

Skoler.

Vaccination, see Medicinalvæsenet.

, Veivæsonet.

179f). 12'. Marts. Rentek. Skriv, ang, Indfordringen af

Contributionen til Broen over

Jokulsaaen.

1802. 30. Marts. Rentek. Skriv. ang. Indsendelse af

Oplysninger om Veiene i Island.

TesAmanniierne.

1799. 25. Mai. . Rentek. Skriv. ang. Jordbrug for

Sysselmanden paa Vestmann-
6erne.

— 28. Septbr. Rentek, Skriv. ang. Drivtommeret
paa Vestmannoerne.

1800. 13. Decbr. Gane. Skriv. ang. en epidemisk Børne-

sygdom paa Vestmannoerne.

1803. 10. Juli. Gane. Skriv. ang. Undersogelse af

den paa Vestmannoerne ende-

miske Bornesygdom, kaldet Gin-

klofi, m. V.

Vraff, Vragret, Jeyw/. Forstrandsret.

1794. 11. Juli. Gane. Plak.. ang. Bekjendtgjorelse

af bjerget Vrag.

1795. 21. Marts. Rentek. Skriv. ang. opdrevet Gods
af nogle i Havet opbrændte
Skibe.

1799. 4. Oklbr. For. ang Bestemm.elsen af Leie for

Bevaring af strandet Gods.

Vægt og Maal, see Maal.



1794. 21. Juni. C;inc. Skriv. anj?. at Oplæsning af de
forbudne Grader herefter bort-

falder.

1796. 14. Mai. Gane. Gire. ang. Forligsprove mellem
soi)arerede Ægtefolk,

1797. 1. Decbr. For. ang. Behandlingen af Ægte-
skabssager.

1798. 3. Febr. Gane. Gire. (kgl. Resol. 24. Januar)

ang. at Sags Anlæggelse for

^ Leierniaal bortfalder ved Ægte-
skab.

Kl August. For. ang. Tvangsmidler mod sepa-

rerede Ægtemænd.
1799., 4. Januar. For. ang. Afskaffelse af Trolovelser.

-— 15. Juni. Gane. Skriv. ang. Jurisdictionen i

Ægteskabssager.
1800. 28. Mai. For. ang. Udfærdigelsen af Bevillin-

ger og Dispensationer.

— 14. Juni. Gane. Circ. ang. Regler for Medde-
lelse af Bevillinger m. v.

1 801 . 21. Novbr. Canc. Skriv. ang. Meddelelse af Vielse-

breve til Fattige.

1805. 30. Novbr Gane. Skriv. ang. Brudevielser.

I



Retielaer.

/ fOrste Bind : S. 2 eigi skal 6m«gum fé ætla, [>6 at hann

. o. 5. V, — /, eigi skal 6magum fé ætla |>6

at hann o. s, v, — S. U skatt ok {)iing-

fararkaup, sem l5gb6k våttar," /. skatt j ok

I>ingfararkaup sem lOgbHk våttar,

/ andet Bind: S. 253 Anm. 1: 1754 /. 1752. ~ S. 729.

Resol. 26. Marts 1748 skulde staae paa

727, foran Plak. 1. April 1748.
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